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Justificació: 

El monòleg és un gènere teatral que, en els últims anys, ha adquirit un relleu especial i un 

interès inusitat tant per part dels espectadors com del segment professional i amateur, en part 

per la projecció mediàtica que ha rebut i per constituir una proposta teatral viable que encaixa 

en diferents programacions, públics i àmbits escènics. A Alacant té lloc des de fa vint anys, , 

SOL@ ANTE EL PELIGRO –en el qual col·labora la UA– el certamen més antic dels que es fan a 

l’Estat espanyol, marc idoni perquè els participants en aquest taller, si ho desitgen, posen en 

pràctica davant dels espectadors els coneixements i eines adquirits.  

 

Objectius: 

1.- Acostar a l’interessat un gènere teatral que té característiques específiques i analitzar-ne 

l’evolució. 

2.-Donar a conèixer les claus i els codis de l’escriptura del monòleg. 

3.-Donar a conèixer les claus i els codis de la interpretació del monòlegs. 

4.-Fer una pràctica d’escriptura d’un monòleg personal a partir de propostes diferents. 

5.-Fer una pràctica d’interpretació del monòleg personal en l’última sessió del taller, oberta al 

públic.  

6.-Animar i assessorar els participants a formar part de la XXI edició de SOL@ ANTE EL 

PELIGRO, marató de monòlegs que tindrà lloc a la sala CLAN CABARET d’Alacant al maig de 

2020. 

 

Continguts:  

1.- Anàlisi estructural del monòleg: característiques i evolució. De Txékhov al Club de la 

Comèdia. El monòleg literari enfront del monòleg “espectacular”. Cap a una classificació del 

monòleg. 

2. El monòleg personal o com la vida és la millor font de ficció. L’escriptura d’un monòleg, la 

tècnica invisible. La temàtica creativa i compromesa enfront de l’estandardització del monòleg 

còmic. 

3. Tècniques d’interpretació d’un monòleg. 

4. Com “escriviure” un monòleg propi. FASE PRÀCTICA.  

 



 

Organització de les fases: 

1a sessió: FONAMENTS TEÒRICS I PRIMERS EXERCICIS PRÀCTICS. 

2a sessió: ANÀLISI DE LES CLAUS D’UN MONÒLEG I PROPOSTES A PARTIR DE LA PLUJA D’IDEES. 

EXERCICIS PRÀCTICS. DEL JO AL NOSALTRES I VICEVERSA. 

3a sessió: TUTORIA PERSONALITZADA (Escriptura i interpretació) DE CADASCUNA DE LES 

PROPOSTES. 

4t sessió: TUTORIA PERSONALITZADA (Escriptura i interpretació) DE CADASCUNA DE LES 

PROPOSTES. 

5a sessió: ASSAIG GENERAL I PRÀCTICA OBERTA AL PÚBLIC 

Dirigit  
A tots les persones interessades en l’escriptura i la interpretació de monòlegs.  
 

Avaluació: 

Assistència mínima del 80% del total de les hores. En finalitzar el taller l’alumnat ha de fer un 

monòleg, en el qual s’avaluarà tot el procés de preparació. 

  

PERIODITZACIÓ  

- Del 03 al 31 de març de 2020 

- Dimarts de 16.00 a 20:00h 

- 5 sessions 

- 20 hores-2 crèdits  

  

 Març: 3, 10, 17, 24 i 31 
 

LLOC: Sala Salvador Allende (baixos del Paranimf) 

 

NOTA 
 

PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE: 
 

*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D’HORES DEL CURS 

*ESTAR AL CORRENT DEL PAGAMENT DEL CURS 

*SUPERAR LA PROVA D’AVALUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR 

*FER L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS  

 


