
WORKSHOP

POÉSIE GESTE ET THÉÂTRE

Consistirà en coneixements a través del joc. Consistirà a escriure lo que somos y nuestros sueños. Consis-
tirà en relació amb els sons, els moviments i el verb.
En espanyol i en francès. Nosaltres reirem de les traduccions i dels acents.

Desenvolupament:
Presentació de cada un, declinar els noms i inventar paraules que no imaginem. Crea una reserva de 
paraules que declinen en intencions i en gestos. Aquests gestos es convertiran en paraules per enriquir la 
reserva de paraules. Estas noves paraules creen nous gestos. Y así sucesmente, tejer, escribir un score de 
lenguajes y cuerpos. Un ping-pong que construirà una línia de moviments parlats. 3 hores per a una explo-
sió de 3 minuts i una història comuna.

Fanny Travaglino

Autora, directora i ballarina, es va formar en arts circenses i després en 
dansa contemporània a Espanya. Va iniciar la seva carrera com a actriu, 
circense i ballarina en les creacions de la companyia de teatre "La girant".
Des l'espectacle "Corde" fins a "Xut" passant per "Pied vaig traçar", no 
deixa de qüestionar la fisicalitat per comparar-la amb la literatura. 
A través d'aquestes creacions comença un treball d'escriptura que s'afi-
na en particular després de nombroses passanties al "Oulipo".
El 2012 va fundar la "Compagnie Eau IDA" per defensar la seva visió de 
l'articulació teatre-dansa (Forbidden Drowning).
També és intèrpret, directora i coreògrafa d'altres companyies.
Realitza accions educatives, tallers i trobades en col·legis, centres recrea-
tius, barris i campaments d'estiu.

Pauline Ziadé

Actriu i directora, llicenciada en Sciences Po i Celsa, Pauline Ziadé es va 
formar en teatre des de la seva infància: prendre cursos Censier durant 
gairebé 10 anys amb Jacqueline Johel, el "Cours de la bariche". Ha actuat 
en teatre, per a televisió, al cinema en curtmetratges i llargmetratges, 
clips i pel·lícules d'art. Des 2016 co-gestiona Eau-ID.A, al costat de Fanny 
Travaglino i, al seu costat, en 2017, posa a escena "L'ombra de tots", de 
Mélanie Rutten, un espectacle de dansa, poesia i música per a públic 
jove.

Quan:    dijous 4 de novembre, de 17 a 19h

On:        CC Parc Sandaru, 
              C Buenaventura Muñoz, 21
              08018, Barcelona

Edat:      14-18 anys

Caldrà portar roba i calçat còmodes
amb els quals es pugui moure lliurement.

Compagnie Eau.ID.A

Dirigida per Fanny Trava-
glino (autora i ballarina) i 
Pauline Ziadé (actriu i 
directora), la companyia 
Eau ID A inventa un espai 
de recerca i proposa 
creacions poètiques i 
físiques sempre compro-
meses amb el nostre 
present. La poesia, tant 
en la posada en escena 
com en l'escriptura, 
ocupa un lloc central. De 
fet, ens permet parlar 
individualment, fer brillar 
els sentits en un moment 
en què l'acte poètic és 
gairebé una lluita. El gest 
i la seva fisicalitat 
s'uneixen a les paraules 
per inventar un nou llen-
guatge.
En 2017-2018 va desen-
volupar tres projectes: "El 
que queda", Històries 
migratòries, "Travessies", 
treball sobre memòries i 
exiliats i "Orientació".
Organitza tallers i esdeve-
niments per a intercanvis 
artístics, en particular en 
escoles i centres socials: 
trobades que promouen 
l'intercanvi, la investiga-
ció i la creació. Organitza 
el festival "Transhuma-
nos" que es mou entre 
ciutats i "dóna la paraula" 
als que no solen ser 
escoltats.

INSCRIPCIÓNS: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/parcsandaru
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