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INTRODUCCIÓ  

A continuació, en aquest document trobareu de forma implícita un desig personal 

de millorar com a educadora social i reivindicar el potencial transformador del 

teatre com a eina d’intervenció socioeducativa.  

La meva formació en el grau d’Educació Social em va portar a viure el període de 

pràctiques en dues experiències teatrals amb una clara visió socioeducativa: 

Impacta T Intervencions teatrals i la companyia de Teatre Social de Femarec.  

I és des de fa dos anys que el Teatre Social s’ha convertit en el meu camp 

professional, realitzant tallers de teatre social com a educadora i participant a 

espectacles de teatre fòrum com a actriu formant part de l’equip d’ Impacta T.  

Un període ple de reflexions, d’aprenentatge tant dels errors com dels triomfs, ple 

de pors i dubtes. És per això que he volgut recórrer als meus companys de 

professió, experts en saber i experiència,  per enriquir-me, millorar i trobar noves 

mirades davant els conflictes i qüestions que han anat sorgint durant la meva curta 

experiència.  

Per tant en aquest estudi ens centrarem en les metodologies d’intervenció teatrals 

en contextos propis de la Mediació Artística com els adolescents en risc 

d’exclusió.  

En aquest document trobareu una investigació en l’àmbit social i educatiu de caire  

descriptiu, amb la intencionalitat de trobar punts en comú entre les experiències 

que conformen la nostra mostra, i alhora amb la teoria de la Mediació Artística i el 

Teatre Aplicat.  

Pel que fa a l’estructura del Treball Final de Màster, consta d’una primera part 

conceptual que ens serveix per a situar-nos en el tema, el marc teòric sobre la 

Mediació Artística i el Teatre Aplicat, i concretant en el Teatre de l’Oprimit. La 

segona part de l’estudi està constituïda pel gruix del marc metodològic on deixem 

constància del nostre posicionament científic, el paradigma interpretatiu; així com 

els mètodes científics emprats, l’etnografia i la investigació acció; fent ús de 

l’entrevista com a estratègia de recollida d’informació; i la selecció dels nostres 

informants claus professionals del camp registrats a l’Observatori d’Arts 

Escèniques Aplicades.  Tancant la investigació amb l’anàlisi de la informació 

obtinguda, i l’elaboració de les conclusions.  

En definitiva, tota una investigació orientada a la necessitat de millorar i renovar-se 

constantment, davant del repte que significa la intervenció socioeducativa amb el 

col·lectiu de joves en risc d’exclusió social.  
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MARC TEÒRIC 

1 MEDIACIÓ ARTÍSTICA 

La Mediació Artística (Moreno, 2009) concepte originat a Espanya per Ascensión 

Moreno, publicat per primera vegada al 2009. Tot i ser relativament nou hi ha un 

gran ventall d’experiències i projectes artístics amb una mirada social que es 

venen produint des de fa dècades tant al continent sud-americà com a Europa. 

La Mediació Artística és coneguda com l’art com a eina per la reinserció i 

transformació social, i sorgeix de la necessitat dels professionals del camp 

socioeducatiu, principalment els educadors socials i animadors socioculturals, 

d’utilitzar una eina que els hi permetés i facilités la tasca educativa amb els 

col·lectius.   

Actualment a Espanya hi ha hagut un augment de les pràctiques educatives en 

Mediació Artística, Anna Mundet (2015:317) ens parla de dos motius: el 

desenvolupament de la professió de l’educador social i la seva necessitat de 

treballar amb mediadors educatius a l’acompanyament de persones en risc 

d’exclusió social; i del desenvolupament del l’artteràpia i l’augment de les 

investigacions i publicacions en aquest àmbit que han permès identificar els 

beneficis que aporten els processos creatius a la millora de la salut i benestar de 

les persones.  

Segons Moreno (2010), l’activitat artística utilitzada com a mediadora ajuda als 

educadors a realitzar la seva tasca educativa, és a dir, el focus de la mediació 

artística no està en l’aprenentatge de tècniques artístiques, sinó que l’activitat 

artística ens permet arribar a altres objectius socioeducatius, fonamentalment 

l’autonomia, la consciencia de la pròpia identitat i la promoció de processos 

d’inclusió social. 

Mundet, fent referència a Cyrulnik, parla de l’expressió artística com ‚una via eficaç 

d’expressió dels sentiments, emocions, sensacions i experiències, a la vegada que 

suposa una oportunitat educativa pel desenvolupament personal i social” (2015: 

316).  
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És des d’aquest context i sota aquesta visió de l’art que neix la Mediació Artística 

(a partir d’ara citada al text com M.A), entesa com l’acompanyament i intervenció 

socioeducativa en processos de creació artística amb l’objectiu de millorar la vida 

de les persones: 

<<Definim la Mediació Artística com la intervenció socioeducativa a través 

de projectes artístics i culturals, amb les persones i grups en situació 

d’exclusió social, amb comunitats vulnerables i per la cultura de la pau>> 

(Moreno, A., Cortés, F. 2015)  

 

Tot i que la necessitat sorgeix del camp de 

l’educació social, de la mateixa manera que el 

seu camp d’actuació és multidisciplinari, 

l’origen teòric i fonamental de la M.A, també ho 

és.  Aquest origen multidisciplinari està format 

per: l’Educació artística, l’Animació 

Sociocultural, la Filosofia, la Psicologia, 

l’Artteràpia i l’Educació social. 

 

De la influència d’aquestes disciplines, la Mediació artística recupera alguns 

principis com (Moreno, 2009) : 

• El desenvolupament integral de la persona. 

• Treballar des de les potencialitats. 

• L’activació dels processos de simbolització  

• La presa de consciència de la seva situació i iniciar un procés de 

transformació i reinserció.  

• L’autoestima. 

• Les capacitats comunicatives. 

• Socialització i inclusió social. 

• Procés de creació artístic i posterior espai de reflexió.  
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El procés de simbolització, pren principal importància en la mediació artística, ja 

que descriu clarament quina és la funció de l’art, o quina és la utilitat que ens 

ofereix.  

Moreno (2010), citant a Goodman, explica que el món és una construcció 

simbòlica i que mitjançant l’art podem revisar la nostra representació del món i 

canviar la realitat.  

El procés de simbolització s’entén com el procés inconscient que fa que les 

persones li puguem  donar sentit a les coses que ens succeeixen. Ens permet 

prendre consciència de la nostra realitat, gràcies a la seva projectivitat l’art ens 

permet reflectir i representar d’altres maneres, que no tan sols amb la paraula, les 

diferents problemàtiques que ens afecten.  

En aquest cas l’art ens serveix com a mitja per representar el nostre món simbòlic, 

oferint-los la seva capacitat metafòrica per tal d’expressar els nostres problemes. 

 

 

 

 

 

 

 

Procés de simbolització. Mecanismes de simbolització que es posen en 

funcionament:  joc - representació - paraula, i l’ emoció - cos- pensament. 

 

L’experiència artística (Moreno 2012), com a camp d’elaboració simbòlica, permet 

als individus projectar-se en el procés i reelaborar successos o experiències 

personals originant la possibilitat de generar noves projeccions d’un mateix, 

utilitzant la creativitat entesa com a recerca d’alternatives.  

No obstant, i a diferència de l’Arttèrapia, des de la Mediació Artística no es busca 

resoldre conflictes emocionals ni psicològics, ni és tracte directament la 

problemàtica del grup o l’individu, sinó que busca potenciar la creativitat, entesa 
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com la capacitat per buscar noves solucions als problemes.  Moreno (2013) afirma 

que la creativitat aporta una mirada crítica de la realitat que permet repensar el lloc 

de cadascú i el seu context, resinificant la pròpia identitat, i apoderant-lo per 

aplicar noves alternatives per tal de canviar la situació de vulnerabilitat.  

D’altres camps com l’Educació Social i la Pedagogia, la MA recull la idea de 

l’acompanyament que ha permès consolidar el saber estar dels mediadors 

artístics.  

Planella (2008) parla de l’acompanyament com aquest ‚caminar al costat de‛, és a 

dir, l’acció de compartir un camí, on és fonamental la creació d’un vincle educatiu, 

per assolir un objectiu, generalment l’autonomia i la inclusió. Concepte complexa 

que abasta múltiples fonaments educatius, com per exemple: la reciprocitat, la 

proximitat, la continuïtat,  l’empatia, la funció acollidora, l’escolta activa, els límits, 

el reconeixement de l’altre, el procés de reflexió/ acció, la confidencialitat, i la 

confiança (Moreno, A., Cortés, F.- 2015)  

La intervenció educativa i el rol del mediador artístic està basada en la presència 

de l’educador, en aquest saber ser i estar, mostrant-se com exemple i referent, i 

oferint  el seu saber fer artístic.  

Moreno (2012) planteja el rol de l’educador artístic com ‚un acompanyament al 

procés de creació, aportant quan sigui necessari els seus coneixements tècnics 

per a resoldre problemes que es vagin presentant”.  

Aragay (2014) considera al mediador artístic  com a líder que fa la funció de mirall, 

‚un mirall que no emet ni directrius ni judicis de valor sinó que intenta comprendre i 

ajudar al grup intervenint a través de reformulacions així com interpretacions”.  

La Mediació Artística proposa treballar des dels interessos dels participants i les  

potencialitats dels individus. La flexibilitat esdevé llavors uns dels principis 

fonamentals per a la pràctica, oferint una adaptabilitat al ritme i inquietuds dels 

participants.  

Es busca en conseqüència la promoció de la participació activa dels usuaris en 

els tallers, és a dir, traspassant el protagonisme als usuaris aconseguirem que es 

responsabilitzin del procés i que el seu nivell d’implicació sigui més elevat.  
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Aragay (2014), citant a Planella, ens diu que la principal finalitat de 

l’acompanyament socioeducatiu és l’autonomia, però que ‚sense la participació 

del propi grup en el desenvolupament, en la gestió o en la presa de decisions, no 

es fomenta des del principi de procés d’ensenyament-aprenentatge serà 

impossible aconseguir-ho”.  

Aquest creure i treballar des de les potencialitats, activa l’efecte pigmalión, que 

atorga un reconeixement de l’individu, fixant-se en les seves capacitats i deixant 

de banda els estigmes i prejudicis que acompanyen al usuari degut a la seva 

etiqueta.  És a dir, la mediació artística deixa de banda els estigmes socials que se 

li han atorgat a l’individu degut a la seva situació de vulnerabilitat o exclusió social, 

i es centra en realitzar un treball personalitzat en relació a les demandes i 

necessitats de l’usuari, activant la resiliència,  entesa com la capacitat d’una 

persona, grup o comunitat d’afrontar, de sobreposar-se a les adversitats i sortir-ne 

enfortit o transformat.  

En quant al marc metodològic de la MA centra el interès en el procés creatiu, no 

obstant això no vol dir que no és valori el producte final, però el més important és 

l’experiència artística i els processos que aquesta activa.  

Estructuralment els tallers de MA estan dividits en tres fases: la primera és centra 

en la creació d’un espai d’acollida i de trobada entre els participants i el mediador; 

la segona fase de producció, i la tercera fase de reflexió.  

L’espai de producció és caracteritza per la realització de propostes tècniques, 

procediments o materials, és a dir, es plantegen propostes amplies i sense un 

contingut temàtic per a que la persona pugui expressar el que necessiti.  

Tot i que la fase de producció té un gran pes dintre del marc metodològic, la 

reflexió d’aquest procés artístic és indispensable ja que és una forma de prendre 

consciència sobre aquells possibles significats simbòlics que reflecteix el producte 

artístic. Aquest espai de reflexió (Moreno, 2012)  també ens permet tractar les 

dinàmiques grupals i la relació entre els participants, promovent així les habilitats 

socials.  
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Per a que aquest processos artístics siguin realment significatius i pugui a veure un 

espai per a la reflexió sincera i compartida és fonamental la creació d’un espai de 

seguretat on els usuaris puguin expressar-se sense sentir-se jutjats. 

 Aspectes importants que faciliten la seva creació són la presència constant i 

ininterrompuda del educador artístic, el respecte als horaris d’inici i final del taller, 

la capacitat d’escolta de l’educador i el no jutjar les produccions ni les 

manifestacions dels participants (Moreno, 2010).  

Per finalitzar el capítol de Mediació Artística, dintre del ventall d’arts que poden 

servir-nos com a eina socioeducativa, a continuació ens centrarem en les arts 

escèniques, principalment el teatre.  

Tomás Motos, pedagog teatral que prenem com a referent teòric, defensa que l’art 

i concretament el teatre tenen un alt potencial per incidir en les vides dels individus 

i les comunitats, i ho justifica de la següent manera:  

<<Y eso es debido a la comprensión profunda, al disfrute, a la 

toma de conciencia de la propia identidad, a la alternativa de 

perspectivas ofrecidas y al desarrollo del sentido artístico que 

surge durante este procesa de implicación. Y esta es la esencia 

del teatro aplicado: promover el cambio en el ámbito personal y 

social des de la reflexión y la acción>> (2015:11)  

A continuació aprofundirem en aquest concepte que ens introdueix Tomás Motos, 

el Teatre aplicat.  
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2 TEATRE APLICAT  

2.1 Concepte de Teatre Aplicat  

Des de la dècada dels 80’ venen succeint dos línies d’acció que marquen el origen 

del Teatre Aplicat: el gran número de publicacions teòriques sobre ‚l’ús del teatre 

en altres escenaris i amb altres finalitats a les del teatre convencional‛ (Cursiva de 

l’autor, T.Motos pàg 10) , principalment a Anglaterra, i l’estudi de casos de 

projectes que estan dirigits a ‚individus i col·lectius amb carències en alguna 

dimensió personal o social, viscuda com a privació i concretada en insatisfacció, 

exclusió, marginació o opressió.‛ (Motos 2015: 10) 

La gran quantitat d’autors que han plantejat nous conceptes sobre les practiques 

teatrals amb un objectiu transformador, com per exemple conceptes com animació 

teatral, teatro comunitario, teatro social o teatro del oprimido, entre d’altres, porta a 

Tomàs Motos (2015), a definir el teatre aplicat com un concepte paraigües, 

relativament nou i en desenvolupament, que aglutina totes les pràctiques 

dramàtiques que tenen la intencionalitat de generar un canvi individual i/o social; i 

que té l’objectiu de trobar enllaços i connexions entre tota la diversitat d’activitats 

teatrals.  

Motos (2015: 18) citant a Helen Nicholson, afirma que totes les pràctiques teatrals 

s’abasteixen de les investigacions en filosofia, les ciències socials – en particular 

els estudis culturals -,  la geografia humana, la educació, la psicologia, la 

sociologia i l’antropologia, i de les investigacions en drama i estudis teatrals. A 

més, continuant amb la influencia de Nicholson, Motos (2015) afegeix que el centre 

de la praxis del TA convergeixen el teatre, la política, l’ètica, la globalització i la 

comunitat.  

Per a Tomás Motos la intencionalitat, és un dels tres aspectes essencials del TA, 

que dota de sentit a la unió de totes les pràctiques teatrals sota aquest nou 

concepte, i exposa que tots els professionals “comparteixen la creença en el 

poder que té el teatre d’anar més enllà de la seva mera forma estètica”. (Motos 

2015: 15) 
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I mostra que la intencionalitat de les pràctiques teatrals ha de ser la d’influir en la 

activitat humana i plantejar assumptes i problemes que els membres d’una 

comunitat tinguin necessitat de resoldre.  

La hibridació és el segon aspecte principal característic del TA, en quant que és 

considera una pràctica interdisciplinària que pren coneixements de diverses 

disciplines com hem destacat anteriorment.  

I la última és la alteritat, vocació que persegueixen tant la intencionalitat com la 

hibridació de centrar-se en l’altre: en els individus, comunitats i societats.  

Tot i que el TA sigui un concepte paraigües, Motos afirma que hi ha aspectes 

diferenciadors entre les pràctiques teatrals, i utilitza dos paràmetres de mesura 

proposats per Akcroyd: la transformació i la participació. 

Pel que fa a la transformació és complex identificar fins a quin punt s’ha influenciat 

o provocat un canvi en els espectadors o participants, Motos afirma que totes les 

formes teatrals impliquen algun element de transformació, encara que sigui mínim, 

i utilitza la metàfora de la llavor per explicar que la transformació pot germinar més 

endavant quan ens ressoni en la nostra quotidianitat.   

Cristina M. Ruiz, directora de la editorial Ñaque afirma que la participació en 

activitats dramàtiques comporta un creixement en les persones que hi participen, 

gràcies a la implicació que requereix l’acció dramàtica: 

<<La participació es converteix en transformadora degut a la 

comprensió profunda, el gaudir, la presa de consciencia de la 

pròpia identitat, l’alternativa de perspectives ofertes i el 

desenvolupament del sentit artístic que sorgeix durant el procés 

d’implicació.>> (Cristina M. Ruiz, 2013)  

Seguint amb el concepte de participació, Motos ens mostra, de forma ascendents, 

tres nivells de les relacions que es poden donar amb la població:  

 Teatre per a la comunitat: és d’exemple una companyia que va de gira fent 

representacions de la seva obra. 
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 Teatre amb la comunitat: un taller basat en el procés, implicant als 

participants en la improvisació i en la exploració creativa, que pot o no 

finalitzar en representació, n’és un exemple.  

 Teatre per la comunitat: la comunitat planifica, crea, dirigeix i representa 

l’espectacle amb o sense intervenció externa. 

La estimulació dels individus i col·lectius per a que transformin o busquin 

alternatives de millora de la seva situació d’exclusió o opressió, segons Motos, vist 

des d’una visió sociocrítica, implica confrontació i ruptura amb la seva 

quotidianitat. Ruptura que es promou també quan es posa en joc el que Laferriére i 

Motos (2003), citat per Motos (2015: 31) denominen ‚les cinc C: cor, cervell, cos, 

cultura, creativitat‛ , teoria que és dona a  l’activitat dramàtica: 

<<primer hi ha que reaccionar amb els sentits (cos), després amb els 

sentiments i les emocions (cor), per finalitzar la reflexió i el coneixement 

(cervell), sota un continguts culturals, patrimoni d’un context sociocultural 

concret (cultura). I tot això fonamentat per un clima de creativitat.>> 

Amb la següent figura, creació de T. Motos (2015:32), mostrem les fractures que 

poden sorgir en els principals contextos on està immers l’individu. 
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Per concloure i ajudar a entendre millor que és el TA, Motos (2015: 32) recull els 8 

principis plantejats per Philip Taylor:   

1. El TA és un investigació a fons del context en concret on es realitza.  

2. El TA busca l’incomplert. És un espai d’acció que utilitza les tècniques de 

representació amb el propòsit d’analitzar i buscar alternatives de canvi. 

3. El TA planteja com alternativa algunes narratives possibles.  

4. El TA està orientat a les tasques. El seu camp és l’actuació/reflexió 

orientada a l’acció.  

5. El TA planteja dilemes per a que els participants busquin respostes. No es 

donen respostes concretes.  

6. El TA interroga sobre el futur, ofereix la possibilitat d’imaginar i inventar el 

futur.  

7. El TA és un mitja estètic.  

8. El TA permet donar veu als individus, col·lectius o comunitats que es troben 

en una situació d’opressió.  

 

2.2 Rol del facilitador  

Sobre el rol del facilitador són diversos teòrics i pedagogs que han servit de 

referents a Tomàs Motos alhora de construir el perfil dels professionals que se’n 

carreguen dels projectes de TA. Autors com John Somers, Mónica Prendergast i 

Juliana Saxton, i Paulo Freire, creador de la pedagogia del oprimit.  

A continuació veurem quins aspectes ha escollit l’autor per a perfilar aquest agent 

professional.  

De la mateixa manera que hi ha hagut una gran varietat de termes per a referir-se 

a la pràctica del TA, existeix diferents noms per a referir-se als agents que porten a 

terme les practiques teatrals aplicades. Motos utilitza el concepte ‘facilitador’ i 
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‘dinamitzador’ per a referir-se als professionals encarregats de desenvolupar els 

projectes de teatre aplicat.  

<<El facilitador de TA és un professional multidisciplinari que ha de 

saber sobre teatre i sobre com fer teatre, però també ha de estar 

equipat amb coneixements sobre l’ensenyament i l’aprenentatge, 

sobre psicologia i sociologia>> (Motos 2013: 33)  

Motos, citant a John Somers, recull de l’autor els aspectes en que es concreta el 

treball del facilitador:  

 Investigació del context on la seva intervenció tindrà lloc,  

 Coneixement de les persones que resideixin allí,  

 Definició d’objectius, 

 Construcció d’una experiència dramàtica amb la finalitat de 

proporcionar les condicions òptimes per al canvi dels participants,  

 Implementació de l’experiència,  

 Valoració dels resultats per jutjar l’efectivitat de la intervenció. 

També recull de mà de Mónica Prendergast i Juliana Saxton, altres habilitats 

especifiques com la flexibilitat per adaptar-se a les condicions canviants que 

exigeix cada context, conèixer les estructures socials i el context comunitari; tenir 

la capacitat d’apartar-se a actuar en espais no convencionals; prestar atenció a la 

salut emocional i social del grup, a més d’ensenyar les habilitats necessàries per a 

poder interpretar personatges o situacions; i gestionar els espais de reflexió sobre 

els aspectes que s’han plantejat a l’obra.  

D’altra banda, Motos fa referència a la importància de tenir present, a més 

d’ensenyar les habilitats pròpies de la dramatúrgia, la salut emocional i social del 

grup sobretot quan treballem amb actors no professionals.  

Tomás Motos, visualitza el paper del facilitador des de tres perspectives: 

tecnològica, cultural i política.  



15 

 

Taula. Perspectives sobre la figura del facilitador. Elaborat a partir de Motos (2013: 35)  

De totes tres perspectives, Motos centra l’atenció en la perspectiva sociopolítica 

que presenta la figura del facilitador com a investigador: 

<<Un innovador, un professional que desenvolupa una actitud 

crítica front la seva manera d’actuar i es capaç de contrastar la 

teoria i les pràctiques educatives, socials i polítiques, mitjançant el 

estudi reflexiu i del desenvolupament d’actituds de 

col·laboració.>> (Motos 2013: 35)  

Motos fonamenta la figura del facilitador del TA, perspectiva sociopolítica del 

facilitador com a investigador, i en la visió de Paulo Freire, prenent del seu 

pensament les teories del ‘professional reflexiu’ que promou la pràctica reflexiva, 

permetent-li veure amb claredat el significat del que fa i perquè ho fa; i per altre 

banda el ‘professional col·laborador’ que està compromès amb el grup, crea un 

clima favorable per al seu desenvolupament professional i està obert a donar i 

rebre suport. (Motos citant a Schön, 2013: 35) 

Per finalitzar el marc teòric sobre la figura del facilitador, mostrarem el quadre 

elaborat per Motos (2013: 36), a partir de Tejada, on mostra el perfil del facilitador 

innovador investigador: 
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2.3 Metodologia  

Motos (2013:46-47) ens planteja la metodologia del Teatre aplicat diferenciant tres 

fases: la facilitació, l’escriptura del text i la creació col·lectiva de l’obra.  

La fase de facilitació, a trets generals, consisteix en el treball de camp i en la 

relació que ha d’establir el facilitador amb els membres de la comunitat amb la que 

pretén treballar (Motos, 2016: 47). La funció de facilitació està fonamentada en les 

estratègies i tècniques teatrals i educatives relacionades amb una bona praxis 

pedagògica, és a dir, ‚un facilitador sap com fer quelcom, coneix per que és 

apropiat, quan és necessari fer-ho i com fer-ho de manera eficaç‛ (Motos 2015: 46, 

citant a Prendergast i Saxton).  

Aquesta funció requereix que el facilitador sigui un bon comunicador, que tingui 

desenvolupada la intel·ligència emocional i social, i capacitat d’empatia per 

treballar amb els grups i ajudar-los a prendre decisions. També és rellevant 

reconèixer que els participants de la comunitat posseeixen el coneixement sobre el 

tema a investigar, i que el facilitador té el coneixement teatral.  

L’ escriptura del text, la segona fase, és tracta d’un procés col·laboratiu i negociat 

entre els participants, els facilitadors, els escriptors i els dramaturgs. En algunes 

modalitats de TA, s’encarrega la composició de l’obra a un autor, basant-se en la 

investigació, entrevistes, improvisacions i fonts primàries. Autor implicat de manera 

continuada en el procés. No obstant, també pot encarregar-se el facilitador si té 

els coneixements teatrals suficients.  

L’última fase pertany a la creació col·lectiva de l’obra, està fonamentada en el 

mètode desenvolupat per Enrique Buenaventura sorgit a l’Argentina als anys 60’. 

Mètode que defensa la participació creadora de tots els membres del grup, 

replantejant les relacions de treball. En definitiva, l’autor del text no és extern, sinó 

que ‚l’assumpte i la trama de l’obra es va creant durant els assajos en un procès 

de col·laboració‛ (Motos 2013:48). A més, aporta que ‚la representació de l’obra 

davant una audiència comunitària es converteix en l’estímul per a que es produeixi 

el compromís sobre els assumptes i temes tractats i ofereix l’oportunitat per 

realitzar una reflexió comunitària i imaginar les possibilitats d’un futur diferent‛ 

(Motos 2013: 49).  
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2.4 Avaluació  

Abans de passar a veure el mapa del territori que abasta el Teatre Aplicat, ens 

centrarem en l’ avaluació.  

L’avaluació entesa com a valoració de la intervenció és necessària per conèixer 

quins són els beneficis que han obtingut els usuaris de la nostra pràctica 

socioeducativa per tal de donar-li rigor i validesa.  

La pràctica del TA i del camp social és complexa de valorar, és per això que 

Motos (2013) parla d’una avaluació alternativa on s’utilitza mitjans no tradicionals, 

sinó creatius i expressius.  

<<En aquest sentit, davant la qüestió de com es mesurarà els 

canvis d’actitud i les pràctiques, podem fer-ho mitjançant dibuixos, 

mapes mentals, diaris, vídeos dels participants o d’altres productes 

artístics>>.  

També proposa una valoració continuada, que tractaria del seguiment abans, 

durant i desprès de la intervenció. L’autor explica que el teatre pot afectar als 

usuaris econòmica, social, emocional i políticament, i per tant és aconsellable fer el 

seguiment d’alguns casos sobre l’impacta que el projecte ha tingut en els 

individus, familiars i comunitat.  

Les actuacions i representacions també seria una forma d’avaluació que ens 

permetria observar el procés de creació i els resultats.  

Fent referència a McKenzei, Motos rescata el concepte d’eficàcia social, i afirma 

que <<els indicadors de l’avaluació haurien d’estar centrats en com les activitats 

dramàtiques ajuden a entendre’ns i veure’ns millor a nosaltres mateixos, i en la 

manera com influeixen en la reconstrucció de la nostra relació amb el context 

cultural, social i polític. A més, en si aquest ha experimentat alguna transformació 

degut a les alternatives d’acció implementades
1

.>>(2013: 69) 

                                                           
1
Entenent com a “alternatives d’acció implementades’ a les possibles respostes d’un conflicte que 

s’ha pogut treballar durant un projecte de TA.  
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En quant a la pràctica professional, Motos proposa una avaluació reflexiva, 

mitjançant el instrument anomenat cicle reflexiu de Smyth: 

            

 

Finalment,  Motos (2013: 71) recull de Judith Ackroyd, la necessitat d’avaluar el 

teatre aplicat, d’investigar per conèixer la seva eficàcia i la contribució distintiva 

que pot fer el drama per canviar actituds i comportaments, i a més estar atents als 

efectes no buscats que la seva pràctica comporta.  

  

Ara sí, coneixerem  les modalitats que s’amaguen dintre del concepte de Teatre 

Aplicat.  
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2.5 Modalitats del teatre aplicat  

Tot i que les pràctiques teatrals comparteixen la mateixa intencionalitat i visió del 

teatre, Motos les classifica en quatre àmbits: el teatre en l’educació formal; el teatre 

social; la dramaterapia; i el teatre en l’empresa, que alhora abasten altres 

modalitats.  

No obstant, l’autor vol deixar constància de la flexibilitat i permeabilitat de les 

fronteres que separen els territoris, i que ens ocasions es poden superposar i 

confluir en la pràctica.  

Aclarit així, vegem a continuació el mapa que constitueix el Teatre Aplicat: 

 

Mapa del territori del Teatre Aplicat. Font: Motos (2015: 30) 
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De tot el mapa, ens centrarem en l’àmbit del Teatre social que recull totes les 

modalitats del teatre aplicat per al canvi social, ja que són les pràctiques que 

encaixen dintre del context de la Mediació Artística.  

Modalitats que tenen el propòsit de contribuir al canvi social a favor del respecte, 

la igualtat i la solidaritat mitjançant la capacitat educativa de l’art, en particular el 

teatre, entrant en territori del canvi en els col·lectius entès com apoderament dels 

individus i les comunitats. Fent ús del teatre i les estratègies dramàtiques com a 

intervenció sociopolítica. (Motos 2015: 46)  

Dintre de l’àmbit del canvi social es contemplen 8 modalitats, que mostrarem de 

forma breu: 

 Teatre popular:  es el teatre que s’expressa i creix en un context social 

concret, inspirat en les experiències dels participants i dramatitzats, fent ús 

de la cultura popular per desenvolupar la consciència sobre temes polítics i 

socials de la comunitat, creant interrogants sense respondre per a 

incentivar la reflexió i la recerca de noves solucions. És tracta d’un procés 

lliure d’influències on la comunitat són els propietaris de l’obra. 

 Teatre pel desenvolupament:   consisteix en crear i representar obres de 

teatre en las comunitats en desenvolupament com a mitja de propagació 

d’idees o d’instrucció. El seu principal objectiu és lluitar contra 

l’analfabetisme, ajudant a la població a reflexionar sobre les condicions del 

seu medi ambient i responsabilitzar-se en la millora de la comunitat en els 

àmbits de la cultura, la educació, la política, la economia i la societat.  

 Teatre comunitari: centra el seu interès en la creació i representació 

d’espectacles realitzats per membres d’una comunitat amb la intenció 

d’indagar en la ideologia i ètica per reflexionar sobre la identitat 

comunitària, a partir de les histories personals i/o de la comunitat tractades 

mitjançant la improvisació, que se li acaba donant forma gràcies a 

professionals de la comunitat o artistes amateurs locals. La participació 

dels individus locals és clau per contribuir al capital social del territori, 

gràcies al desenvolupament d’habilitats, l’esperit comunitari i la sensibilitat 

artística.  
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 Teatre d’educació per a la salut:  sorgeix de la combinació del teatre en la 

educació i de teatre en la salut. Es tracta de fer ús del teatre i la 

dramatització per l’aprenentatge de coneixement, procediments i valors 

referents a la salut.  

 Teatre a la presó:  recull les obres, espectacles i tallers de dramatització 

creats per, amb i per a reclusos. Els principals objectius són la diversió, el 

joc, la rehabilitació, la transformació i la psicoteràpia.  

 Teatre per al record:   pràctiques teatrals dissenyades per, amb i per a la 

gent gran. S’utilitzen estratègies i tècniques pròpies del teatre en la 

educació per estimular la memòria, i treballant amb el potencial dramàtic 

de les histories de vida. Aquesta modalitat també es superposa amb el 

teatre en l’educació i la dramaterapia.  

 Teatre museu:  consisteix en implicar als visitants del museu en activitats 

dramàtiques per millorar la seva experiència durant la visita. Els jocs i les 

simulacions teatrals amb finalitat educativa, formativa i lúdica, són les 

principals tècniques. En general, l’objectiu és transportar als espectadors a 

èpoques passades representant la vida d’altres temps.  

 Teatre de l’Oprimit:   és una formulació teòrica i un mètode estètic basat en 

diferents formes d’art i no tan sols en la teatral. Reuneix un conjunt 

d’exercicis, jocs i tècniques teatrals que pretenen la desmecanització física 

e intel·lectual dels participants i la democratització del teatre. Té com a 

finalitat utilitzar el teatre com instrument per la comprensió i la recerca 

d’alternatives a problemes socials e interpersonals. Es tracta d’estimular 

l’expressió de les relacions de poder que es donen en les seves situacions 

quotidianes d’opressió, que després seran utilitzades per a la creació 

teatral, amb el propòsit d’analitzar i proposar solucions de canvi.  

 

A continuació, focalitzarem la mirada en la modalitat del Teatre de l’Oprimit, degut 

a la seva rellevància en el camp teòric i pràctic del T.A, i perquè és la principal 

metodologia que regeix la pràctica professional de la investigadora de l’estudi.  
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2. 6 Teatre de l’Oprimit  

El Teatre de l’Oprimit va sorgir a finals dels anys 50 i principis del 60 a Brasil, en un 

context polític on el comunisme tenia un gran pes al país i tenia un fort suport de 

gran part dels intel·lectuals i artistes del país. Boal, pare del Teatre de l’Oprimit, 

contrari al poder restrictiu i dictatorial que governava en Brasil va començar a 

utilitzar el teatre amb l’objectiu específic de tractar les problemàtiques socials, 

utilitzant-lo com a una eina de lluita per a la transformació social.  

Boal va crear un nou mètode teatral d’intervenció social i polític, cercava la 

democratització del teatre i la popularització de la expressió artística i política, 

cosa que el fa estar molt proper al pensament de Freire, que hem pogut veure 

anteriorment.  

L’espai teatral és converteix en un espai per als ciutadans, on ‚tothom pot fer 

teatre, inclòs els actors‛ (Boal, 2009), tècniques dramàtiques i pedagògiques que 

es posen al servei de la població, sobretot aquella que es troba en una situació 

d’injustícia i que té el desig i la necessitat de canvi, el que ell anomena oprimits.  

És així com l’acció dramàtica es converteix en una eina socioeducativa per tal de 

problematitzar (Freire), criticar i reflexionar sobre les construccions simbòliques 

socials i les diferents situacions on es donés una relació de poder opressora. A 

més, no tant sols ens permet dialogar, sinó que podem escenificar i recrear les 

situacions, cosa que ens permet enfrontar-nos i preparar-nos per a canviar, i 

alliberar-nos de les opressions.  

La finalitat del Teatre de l’Oprimit (d’aquí en endavant anomenat T.O) és alliberar a 

l’espectador, transformar-lo en subjecte actiu i protagonista de l’acció teatral, és a 

dir, en un espect-actor. Aquesta nova posició del participant recull la ‚capacitat de 

veure’s actuant, de ser espectador de si mateix, de separar-se en actor i 

espectador per a multiplicar la seva capacitat d’entendre la seva pròpia acció‛ 

(Baraúna 2009: 65)  

Una vegada consolidat tot el seu pensament influenciat per la Política, la Historia, 

la Filosofia, i sobretot per l’Ètica i el principi de solidaritat, el que anomena Poètica 
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de l’Oprimit, Boal ens presenta tot una metodologia estètica sota la que es 

sustenta tots els seus jocs, exercicis i tècniques teatrals: l’Estètica de l’Oprimit.  

A continuació, mostrarem l’arbre de l’Estètica de l’Oprimit (Baraúna 2009: 66), 

metàfora que utilitza Boal per a explicar el seu mètode:  

 

Arbre del Teatre de l’Oprimit i de  l'Estètica de l'Oprimit. Font: Augusto Boal, 2005. 

 

L’Estètica de l’Oprimit té com a objectiu generar l’ampliació de la vida intel·lectual i 

estètica dels participants, busca desenvolupar la capacitat de percebre el món 

mitjançant totes les arts i no només el teatre. Per això l’Estètica de l’Oprimit es 

centra en la paraula -poesia-, la imatge -pintura, escultura, fotografia, dansa- , i el 

so -música i sons-.  

Bárbara Santos planteja la necessitat de reapropiar-nos dels mitjans de control 

social que ens exerceixen mitjançant els sons, les imatges i les paraules, que ens 

manipulen i controlen el nostre imaginari social.  Des de l’Estètica de l’Oprimit es 

proposa la utilització d’aquests medis –paraula, imatge i so – per crear una 
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sinestèsia artística, és a dir, experimentar i percebre les sensacions des de varis 

llenguatges artístics; creant metàfores que ens permetin la representació de la 

realitat des de múltiples mons sensorials.  

Boal, va fer una gran tasca elaborant una gran quantitat d’exercicis i jocs teatrals 

amb l’objectiu d’apropar el teatre a la gent,  per tal de que tothom pugui utilitzar-lo 

per parlar de temes que preocupen a la societat i permetre la reflexió i recerca de 

solucions transformadores.  

Aquests jocs conformen el tronc de l’arbre, i tenen la finalitat de convertir al 

espectador en actor, desmecanitzar el cos i la ment, introduint-lo en les tècniques 

teatrals i desenvolupant la creativitat.  Aquesta transformació, Boal, ens la mostra 

dividida en 4 etapes (2009: 25) :  

a. Conèixer el cos. Exercicis de coneixement del propi cos, les seves 

limitacions i possibilitats  i deformacions que ha patit amb el contacte amb 

la realitat social viscuda.  

b. Tornar el cos expressiu. Jocs que ajuden a explorar les possibilitats 

expressives del nostre cos.  

c. Teatre com a llenguatge. Etapa on l’espectador passa a l’acció teatral, i es 

centra en un tema concret que vulgui ser discutit. Està subdividida en tres 

fases: la dramatúrgia simultània, el teatre imatge, i el teatre fòrum .  

d. El teatre com a discurs. Formes de teatre-assaig amb les quals els espect-

actors intervenen en la representació teatral per discutir sobre temes o 

assajar certes accions que són del seu interès. S’utilitzen variants com: el 

teatre periodístic; teatre invisible; teatre fotonovel·la; Ruptura de 

repressions; teatre mite; teatre judici; i rituals i màscares.  

Aquestes tècniques i formes teatrals conformen les ramificacions i les branques 

d’aquest arbre, que té com a objectiu resultant, els fruits, la multiplicació, 

extrapolació de l’acció dramàtica assajada a la pròpia vida quotidiana.  
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En resum i per finalitzar aquests apartat, el teatre de l’oprimit per tant, segons la 

definició de Bàrbara Santos
2

 (2010), “és un mètode teatral fonamentat en la 

Estètica de l’Oprimit, que es centra en combatre la invasió estètica dels cervells, la 

dominació de les idees i percepcions i la imposició autoritària de concepcions 

preestablertes d’allò bell, cert i desitjable.  Lluita contra les estratègies perpetrades 

pel sistema opressor que utilitza mitjans estètics -so, imatge i paraula- per 

influenciar i convèncer als oprimits i oprimides que són incapaços de crear, de 

participar i, especialment de decidir. La estètica de l’Oprimit estimula la producció 

creativa i crítica de la cultura i del coneixement, i el exercici ple de llibertat‛. 

 

Aquí tanquem el marc teòric de la investigació. Seguidament ens introduirem en el 

marc metodològic on trobareu tot allò relacionat amb el procés i el mètode 

d’investigació, el tipus de disseny i la selecció de la mostra.

                                                           
2
 Mujer, negra, madre, latinoamericana, brasileña, socióloga, actriz y Curinga/joker/comodín/a, Bárbara 

Santos fue Coordinadora General del Centro de Teatro del Oprimido de 1994 a 2008. Tuvo el honor de 

trabajar con Augusto Boal, Creador del Teatro del Oprimido desde 1991 hasta Mayo de 2009 
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MARC METODOLOGIC 

3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ  

La metodologia d’aquest Treball Final de Màster segueix el desig de conèixer i 

comprendre la manera de desenvolupar els projectes de teatre social en el marc 

de la Mediació Artística.  

Contextualitzem aquesta investigació socioeducativa  sota el paradigma 

interpretatiu, també anomenat paradigma qualitatiu, fenomenològic, naturalista, 

humanista o etnogràfic, ja que té com ha finalitat descriure i  comprendre les 

accions humanes i la vida social, la realitat entesa com dinàmica, múltiple i 

holística, els significats de les persones, percepcions, intencions i accions. (Latorre 

1996). 

En relació als objectius de la investigació podem definir que es tracta d’una 

investigació de caire descriptiu que persegueix la descripció dels fenòmens. 

(Latorre 1996: 45) 

La perspectiva metodològica constructivista/qualitativa, orientada a descriure i 

interpretar els fenòmens socials, interessant-se per l’estudi dels significats i 

intencions de les accions humanes des de la perspectiva dels propis agents 

socials (Latorre 1996), ens permetrà estudiar la realitat social i educativa prenent 

els punts de vista dels professionals implicats en les situacions educatives en 

l’àmbit del teatre com a eina socioeducativa, fent ús les seves paraules i accions 

per estudiar el fenomen educatiu.  

Latorre (1996) citant a Marshall i Rossan, ens explica que la intenció del 

investigador ha de ser la de penetrar a l’interior de les persones i entendre-les des 

de dins. Degut a la presència d’interacció i contacte amb els agents socials i les 

persones investigades, des de la perspectiva qualitativa no s’utilitza el nom 

<<subjectes>>, i tenen preferència pels termes <<participants o informants>>.  

Per tant en aquesta investigació, també ens referirem a les persones que han ofert 

el seu testimoni i experiència en el camp de la intervenció socioeducativa des del 

teatre com a <<participants o informants claus>> 
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A continuació mostrem de forma més precisa els objectius que persegueix la 

investigació.  

 

3.1 Objectius 

La determinació dels objectius té la finalitat de senyalar el què es pretén i al que 

s’aspira en la recerca, per tant creiem important que es presentin uns objectius 

clars, concrets, viables, realitzables i avaluables.  

Els objectius a desenvolupar en aquest estudi són de caire descriptiu, ja que la 

investigació està orientada a la comprensió dels fenòmens, en aquest cas el 

funcionament dels tallers.  

El plantejament dels objectius determina la tipologia d’investigació, la metodologia 

emprada per assolir-los i l’elecció de les estratègies de recollida d’informació; 

aspectes que mostrarem més endavant.  

L’objectiu general de la investigació és: 

 Adquirir noves eines per a millorar la meva tasca com a Mediadora 

Artística utilitzant el teatre com a eina socioeducativa en grups 

d’adolescents.  

 Conèixer quines són les metodologies d’intervenció dels projectes de 

Teatre Social amb adolescents a Catalunya.  

Per tal d’assolir aquest objectiu general formulem els següents objectius 

específics:  

 Raonar sobre la figura del Mediador Artístic. 

 Aprofundir en la metodologia d’intervenció. 

 Conèixer les mirades en relació a la feina amb joves.
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3.2 Mètode de la investigació  

El camí que s’ha emprat per aconseguir els objectius marcats està fonamentat en 

la etnografia i la investigació acció.  

L’etnografia entesa com <<una descripció dels esdeveniments que tenen lloc a la 

vida del grup, amb especial consideració de les estructures socials i la conducta 

dels subjectes com a membres del grup, així com de les seves interpretacions i 

significats de la cultura a la que pertanyen. (Talf, 1988, citado por Latorre 226)>>. 

Conclou que la investigació etnogràfica intenta descriure un grup social en 

profunditat i en el seu àmbit natural, i comprendre’l des del punt de vista dels qui 

estan implicats en aquest.  

El que ens interessa de la etnografia és el seu caràcter antropològic, la seva 

mirada profundament descriptiva, i per tenir com a objecte d’estudi els 

esdeveniment socials i culturals, i per tant també educatius, que succeïen en grup 

d’individus concret. 

Des de l’enfocament de l’etnografia ens permet conèixer les dades descriptives de 

les activitats, creences o valors dels agents educatius i socials, en definitiva dels 

professionals que porten a terme tallers de teatre com a eina educativa amb joves 

en context de vulnerabilitat i exclusió social.  

Aquest mètode d’investigació és característic, entre d’altres, per la seva condició 

naturalista aportant que l’estudi s’ha de realitzar en el seu hàbitat natural; el seu 

caràcter reflexiu que ubica al investigador com a membre del context que estudia i 

que per tant es veu afectat per la interacció amb aquest; i per últim ressaltar la 

intensa implicació del investigador etnogràfic amb l’àmbit social que estudia.  

Totes aquestes tres característiques són presents en la meva figura 

d’investigadora,  ja que des de fa 4 anys estic implicada en processos educatius 

que tenen relació amb el teatre i la educació social, realitzant pràctiques en 

projectes on l’art dramàtic era el mitjà – Impacta T Intervencions teatrals i 

Companyia de Teatre Social Femarec -, i el segon període de dos anys com a 

professional de l’associació Impacta T. Per tant degut a la interacció amb la realitat 

socioeducativa, la pràctica com agent social en tallers de teatre social i la meva 
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intenció de millorar la competència professional que ha donat peu a aquesta 

investigació.  

Podem afirmar que aquest període de 4 anys, ha estat un procés d’experiència 

professional que m’ha permès conèixer en profunditat els projectes, malgrat fins 

aquest moment no he realitzat una investigació sistematitzada d’aquest context.  

Adjunto a continuació un fragment de Puortois i Desmet (1992) en relació als 

components anotats que són rellevants en el diari de camp de l’investigador 

etnogràfic, i que crec que resumeix amb claredat el que ha comportat aquest 

període de quatre anys: 

<<[...] reflexions personals i la seva vivència de la situació: les seves percepcions, 

les seves expectatives, els seus temors, les seves satisfaccions, les seves 

vacil·lacions, les seves ‚bones‛ i ‚dolentes‛ relacions amb el subjectes implicats o 

amb altres persones, els seus sentiments davant els valors [...]>> 

La implicació dels agents educatius ens els projectes d’investigació és permet 

lligar amb un altre mètode de recerca: la investigació acció.  

De la investigació acció en el camp de l’educació reprenc el concepte de mestre 

investigador, un agent educatiu i social que inicia una recerca autoreflexiva, , tal 

com recull Latorre (1996) de diversos referents, amb la finalitat de millorar les 

pròpies pràctiques socials o educatives, la comprensió dels problemes que poden 

sorgir durant la pràctica, i les situacions i context en el que succeeixen.  

Per tant la finalitat transversal a la investigació és la de millorar i canviar la meva 

pràctica educativa com a mediadora artística.  

Una vegada coneguda la metodologia i mètodes que guien la investigació, a 

continuació mostrarem quin ha estat el disseny de la investigació, quins passos 

hem construït per aconseguir de forma òptima els objectius marcats. 
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3.3 Disseny de la investigació 

La planificació està fonamentada principalment en els processos d’investigació 

pròpia a la metodologia constructivista/ qualitativa, i també en les fases particulars 

dels mètodes destacats anteriorment: la etnografia i la investigació acció.  

A continuació trobareu el procés de la investigació que s’ha dissenyat per assolir 

els objectius. Un procés que es pot diferenciar en 3 grans blocs: la exploració i 

planificació; el treball de camp; i l’elaboració de l’informe.  

Les fases en la realització de la investigació s’han sintetitzat en vuit passos: 

1. Selecció del tema o àrea a investigar.  

2. Revisió documental   

3. Selecció del mètode i estratègies d’investigació 

4. Selecció dels informadors claus  

5.  Recollida de la informació  

6.  Anàlisis de la informació  

7. Interpretació dels resultats  

 Elaboració de les conclusions
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3.4 Mostra i participants

El registre d’entitats de l’Observatori d’Arts Escèniques Aplicades (anomenada a 

partir d’ara a l’escrit com OAEA) ha estat la font per elaborar la nostra llista 

d’informants claus. El registre compte amb una gran quantitat d’entitats, sobretot 

associacions que utilitzen l’art com a mitja socioeducatiu, com la dansa, el circ, la 

música i el teatre.  

En aquesta recerca només ens fixarem en aquelles entitats que utilitzen el teatre 

com a eina de transformació social amb el col·lectiu de joves en risc social al 

territori català.  

El registre de l’OAEA està format per un llistat d’entitats categoritzades amb les 

següents etiquetes: comunitat, educació, salut i altres. En el nostre cas ens hem 

centrat en aquelles que corresponen a educació i comunitat.  

A més de les entitats del registre, també s’ha tingut en compte els professionals 

que han participat al II Fòrum d’Arts Escèniques Aplicades: Comunitat i Salut, que 

es va dur a terme al Institut del Teatre el 20 i 21 de novembre de 2015. 

Per tant estem parlant de la selecció dels participants a través d’un mostreig 

intencional, tenint en compte una sèrie de criteris establerts per dur a terme la tria.  

Degut al gran número d’entitats s’ha intentat garantir el criteri de variació màxima 

(Latorre 1996), buscant la heterogeneïtat dels nostres informants claus. 

Per fer aquesta tria s’han seguit una sèrie de fases: primer la creació d’un mapa 

d’entitats que han estat fundades i hi treballen a Catalunya mitjançant el teatre amb 

el col·lectiu d’adolescents.  

 Associació Teatro de 

Consciencia  

 Associació Impacta T 

Intervencions Teatrals  

 Associació Entramat 

 Bidó de Nou Barris- Ateneu 

Popular 9Barris 

 El niu de bambú  

 El teatrí aula d’expressió 

dramàtica i tècniques teatrals 

 Escola de Música- Centre de 

les Arts de l’Hospitalet 

 Forn de Teatre Pa’tothom 
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 La Xixa Teatre 

 Marabal, Art per viure i 

transformar 

 Nus Teatre i Acció Social 

 transFORMAS 

 uTOpia 

 

Afegint a aquest llistat a l’actriu Carme Villar, participant del II Fòrum de OAEA, i 

membre de la companyia FrecaFrec, i del grup Pallapupes.  

En un segon moment, s’ha realitzat la selecció de les entitats que conformaran la 

mostra de la investigació, seguint els següents criteris: la data de la fundació de 

l’entitat, el número d’anys d’experiència, la reputació i fama dels agents i les teories o 

metodologies que emprenen les diferents associacions. 

 

A continuació farem referència a les estratègies de recollida de la informació  emprats 

per assolir els nostres objectius.  
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3.5 Estratègies de recollida d’informació 

La etnografia i la investigació acció tenen al seu servei múltiples estratègies de 

recollida d’informació, en aquest estudi recorrerem a la observació participativa i a 

l’entrevista.   

L’observació participativa, entesa com la combinació entre observació i participació, 

proposa la figura de l’etnògraf com a agent principal de la investigació que observa 

les pautes de conducta i participa en la cultura que està observant. (Latorre 1996: 

229)  

Com he expressat anteriorment al punt 3.1 ‚mètodes de la investigació”, l’observació 

de la que fem ús s’ha dut a terme anteriorment a la investigació, és a dir, entenc que 

la meva experiència com a estudiant i professional ha estat un procés d’observació 

participativa. És per aquest període, per la meva tasca professional i l’alta implicació 

que prenem la investigació acció com a mètode.  

Per tant m’agradaria aclarir que durant la investigació no s’ha realitzat cap estratègia 

d’observació, sinó que l’experiència en el camp ha sigut la generadora de l’interès 

per aquest tema d’estudi.  

Una vegada aclarit això, considerem que l’entrevista és la principal estratègia de 

recollida de la informació. Es tracta d’una entrevista semi-estructurada (Vázquez, i 

Angulo, 2003:35), on s’ha planificat prèviament els àmbits sobre els que es realitzaran 

les qüestions, és a dir, es tracta d’un guió amb preguntes concretes però que 

permeten una resposta oberta. S’ha evitat cap mena de coacció, oferint un espai de 

confiança per a que la entrevistada pugui expressar-se amb llibertat.  

Per tal de formular el guió de l’entrevista s’ha creat una taula de dimensions que 

partint dels objectius es van delimitant les àrees d’interès fins a concretat la pregunta.  

Trobareu la taula de dimensions a continuació: 
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O.específics Dimensions Subdimensions Codi Ítems 

Raonar 

sobre la 

figura del 

Mediador 

Artístic 

Formació 

Professional 

Referents 

teòrics 
P1 Quins són els teus referents teòrics? 

Referents 

pràctics 

P2 I els teus referents pràctics?  

P3 D'on extreus les dinàmiques ? 

Formació 

P4 Quina ha estat la teva formació? 

P5 
Quina és la formació que hauria de tenir un 

educador- actor? 

Coneixements P6 

Abans de començar un nou curs o projecte 

amb nous usuaris, precises alguna 

informació sobre el grup?  

Sí. Quines dades consideres rellevants? 

No. Perquè?  

Rol del 

Mediador 
Vincle 

P7 Quines són les normes importants al taller? 

P8 Quina és la distància professional òptima? 

P9 
Fins on t’involucres si t’expliquen alguna 

cosa personal? 

P10 Quin és el teu rol en el procés de creació?  

Aprofundir 

en la 

metodologia 

d'intervenció 

Metodologia 

Objectius P11 
Quins són els vostres objectius en la tasca 

amb joves? 

Estructura 

P12 Com està estructurat el projecte?  

P13 Com és l’inici del projecte/curs amb el grup? 

P14 
I d’una sessió? Podries explicar-me 

l’estructura. 

P15 
Com és el tancament amb els participants 

quan finalitza el projecte? 

Reflexió 

P16 

Dediqueu algun espai per a reflexionar al 

final de la sessió sobre l'experiència?  

SÍ. En quin moment? A quins aspectes feu 

referència?  

P17 
Com treballeu la capacitat crítica i reflexiva 

dels participants?  

P18 Utilitzeu alguna eina a més de la teatral?  

Temàtica P19 

Com sorgeix el tema a partir del qual es 

reflexionarà, ho proposeu vosaltres o els 

participants?  

Educadors. Com feu per a que els interessi la 

proposta?  

Avaluació 

P20 

P20.Utilitzeu criteris/indicadors per valorar el 

impacte de la participació dels joves al taller? 

Sí. Quins indicadors?  

P21 Què instruments/ tècniques utilitzeu?  

P22 
En quin moment del projecte realitzeu 

l'avaluació? 

Conèixer 

mirades en 

relació a la 

feina amb 

joves 

Adolescència 
Gestió de 

Conflictes 

P23 
Quins consideres que són les principals 

limitacions en el treball amb adolescents?  

P24 
Com gestioneu els casos  d’absentisme o 

poca continuïtat d'assistència?  

P25 I els casos de no-participació? 
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4 ANÀLISIS DE LA INFORMACIÓ I RESULTATS  

Inicialment es va plantejar la selecció del informants claus, però durant el llarg de la 

investigació la mostra s’ha anat configurant.  

La llarga espera per rebre l’acceptació dels informats per participar en la investigació 

i la dificultat de concretar una data de l’entrevista durant els mesos propers a l’estiu 

ha estat un dels principals factors que han influenciat en la selecció de la mostra.  

D’altra banda, també cal especificar que l’Ateneu Popular 9Barris, que comptava 

inicialment en la nostra selecció, ens van indicar que tot i oferir tallers de teatre, 

consideraven que no era la seva línea principal de treball, i molt amablement ens va 

proposar l’escola de teatre El Timbal, destacant la seva feina amb joves des d’una 

línia més social. Tot i l’oferta, vam descartar l’escola de teatre, perquè contemplava el 

Teatre Aplicat des de la docència per a formadors.  

Finalment la selecció dels informants claus ha estat la següent:  

Abans d’endinsar-nos en l’anàlisi de dades, m’agradaria especificar que les 

entrevistes a Pa’tothom, Marabal i Impacta T Intervencions Teatrals que han estat 

realitzades de manera personal, cara a cara i enregistrades amb àudio. I per un altre 

banda en els projectes com Artescena Social i transFORMAS l’entrevista ha estat 

realitzada mitjançant una conversa telefònica i prenent nota de manera escrita, per 

motius de temps i distància (Artescena Social treballa a Cardedeu).   

 

                                                           
3
  Per motius de polítiques de concessió d’entrevistes de Pa’tothom, la Moste Forcadas és la 

encarregada d’atendre i respondre les entrevistes, tot i així les preguntes estan centrades en la figura 
d’en Jordi Forcadas.  
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Per tal de dotar de rigor científic la investigació (Latorre 1996), hem sol·licitat la 

comprovació dels participants per validar amb exactitud les dades recollides. I hem 

observat que aquelles que havien estat enregistrades amb àudio han patit menys 

modificacions. I el retorn de les entrevistes telefòniques han patit més canvis i 

correccions, ha calgut matisar les respostes, a causa de la dificultat de retenir i anotar 

tota la informació de forma escrita durant l’entrevista per part de la investigadora.      

Aclarit això, el procés d’anàlisi de les dades ha seguit les categories recollides a la 

taula de dimensions presentada anteriorment, que ens ha ajudat a sintetitzar la 

informació i plantejar-la que de manera visual puguem contrastar les dades de totes 

les entitats.  

Per una banda s’ha categoritzat les preguntes, per tal de reduir l’espai de la taula: la 

pregunta número 1 respon al codi P1, la pregunta número 2 al codi P2, així 

sucessivament.   

També hem realitzat el mateix procés amb les entrevistes, per tal de que al lector li 

sigui més fàcil ubicar aquí pertanyen les declaracions i oferir-li l’opció de consultar 

l’entrevista.  La codificació és la següent:  

 

A continuació adjuntem la taula amb l’anàlisi de la informació: 
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ò

- Augusto Boal 

- Fernando Befé 

- Juan Carlos Gené 

- Núria Banal Farré  

- Paulo Freire  

- Laferrié 

- T. Comunitari Argentí 

- Xarxes com Artibarri 

- Augusto Boal, Teatre de 

l’Oprimit 

- Julian Boal 

- Paulo Freire, Pedagogia 

de l’Oprimit 

- Enrique Buenaventura,  

Teatre de Creació 

Col·lectiva 

- T. Comunitari Argentí 

- Bertolt Brecht, Teatre 

Polític.  

- Augusto Boal 

- Experiència en contextos 

amb conflictes bèl·lics, 

recerca de noves 

metodologies teatrals i 

ciutadanes d’intervenció. 

- Amb el T.O es produeix 

transformació?  

- Contextos penitenciaris: 

ús de la metàfora.  

- J. Grotowski: treball físic i 

Teatre laboratori.  

- Creació metodologia: 

escriptura compartida.  

- Teatre de l’Oprimit, 

d’Augusto Boal. 

- Julian Boal  

- Pretextos dramàtics, d’Allan 

Owens.  

 

- Referents social de 

l’Educació social i el Treball 

social  

- Referents teatrals com 

Stalisnavsky, Teatre de 

l’Espontani  

- Teatre de l’Oprimit 

d’Augusto Boal 

- Disciplines corporals com la 

psicomotricitat 

- Modalitats del Teatre Social 

 

à

- Socis de Marabal  

- Gent de pràctiques 

- ImpactaT 

- ArtiXoc 

- és molt més interessant 

incidir en la ideologia del 

T. O que en la 

metodologia, <<tècnica et 

pot ensenyar qualsevol 

persona [...] són exercicis, 

però a on porten aquest 

exercicis és molt més 

important que quins 

exercicis fas>> 

- Alfredo Mantovani 

- Llibres 

- De l’experiènica 

- D’observar als altres 

- La participació ciutadana 

- Dinamització de grups 

- El Clown 

- Jacques Lecoq 

- Teatre de l’Oprimit 

- Stalisnavsky 

- Peter Brook 

- El Teatre de l’Oprimit recull 

dinàmiques propis de la 

interpretació i jocs populars o 

activitats lúdiques però amb 

donant-li un altre sentit.  

- Dinàmiques pròpies de la 

intervenció social i 

comunitària adaptades al 

teatre.  

- Dinàmiques teatrals que 

posen al servei de la 

intervenció social 

- Escola Italiana, pràctiques 

d’intervenció comunitària 

mitjançant el teatre. 

ó

- 70 % Interpretació 

(dramaturgia, direcció)  

- Màster Gestió 

Cultural 

- Formació en T.O 

autodidacta: llibres, 

jornades.  

Formació d’en Jordi 

- Interpretació al I. T 

- Teatre com a intervenció 

social i Pretextos 

dramàtics 

- T. O amb Augusto Boal 

- Direcció d’escena i 

dramatúrgia 

- Tècniques de Jocker i 

Teatre Fòrum.  

- Art Dramàtic  

- Ciències Polítiques 

- Doctorat en Ciències de 

l’Espectacle 

- Postgrau en Teatre Social 

per la Pere Tarrés 

- Màster en Arteràpia per la 

Universitat Complutensse  

- Postgrau d’Intervenció 

Psicosocial 

- Teatre Gestual al Institut del 

Teatre 

- Interpretació al Col·legi del 

Teatre 

- Classes de veu al Institut 

del Teatre 

- Cursos i tallers 

d’interpretació 

- Teatre de l’Oprimit amb 

Augusto Boal  

- Educació Social  

- Treball Social 

- Mim i Pantomima al Institut 

del Teatre 

- Cursos d’intervenció social i 

de teatre. 

- Autodidacta.  
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- Sempre renovant i 

aprenent  

 - Pretextos dramàtics amb 

Allan Owens 

- Interpretació- 

creativa 

Figura del actor-

creador 

 

- Gestió de grups i de 

persones 

 

- Gestió de recursos i 

de projectes 

 

-Necessitat d’elaborar 

nous continguts  

- La formació més adient 

per instruir-se en Teatre 

de l’Oprimit és la de 

Pa’tothom.  

- Depèn de l’objectiu amb 

el que vulgui fer ús de les 

arts escèniques.  

- Producció cultural que 

posi sobre escena la 

diferència.  

- Disseny Màster Institut del 

teatre. 3 blocs: 

1.Metodologies artístiques i 

escriptura compartida. 

2. Exclusió social i 

diferència. 

3. Producció i gestió 

cultural.  

- Necessitat de gestors 

culturals sensibles i 

flexibles. 

- Educació  Social o 

Psicologia 

 

- Teatre Social 

- Teatre de l’Oprimit  

 

- Passió pel teatre 

- Interpretació com a 

complement.  

 

- La importància de 

l’experiència.  

- Estar constantment 

renovant-se, en procés 

d’aprenentatge 

- Actualitzar coneixements 

sobre la realitat social  

- La mateixa formació 

universitària d’Educació 

Social introdueixin l’eina 

corporal. 

 

- l’eina corporal és molt 

potent i que està present de 

forma transversal en el treball 

d’un educador social. 

- Preparar el context: 

Cercar les 

necessitats, desitjos, 

peculiaritats. 

- Evitar etiquetes, 

missatges 

contaminats pels 

educadors.  

- No és necessària 

informació sobre el 

comportament o 

conducta dels 

usuaris. 

- Contextualitzar: Què 

espera el client? 

- Dades rellevants: 

Edats,Quina és la 

seva motivació, 

- No demanen cap dada 

dels participants.  

 

- Tracten de no saber la 

nacionalitat, si tenen 

papers o no perquè 

genera prejudicis i 

discriminació.  

- No informació particular. 

- Evitar l’estigma 

- Si hi ha la necessitat 

d’aclarir algun aspecte 

detectat durant el procés.  

- Però sí informació 

genèrica del context, les 

entitats o informació de 

caràcter general.  

- Es tracta de protegir la 

pràctica per poder treballar 

des de l’empoderament i 

no des de l’estigma i el 

prejudici 

- Per sumar-s’hi al grup 

l’única cosa necessària és 

voler, estar motivat.  

Pregunten als educadors 

qüestions generals com:  

- Les característiques del 

grup 

- Situacions familiars 

- Si venen derivats de serveis 

socials  

- Les principals 

problemàtiques del grup 

amb l’objectiu d’entendre 

millor el grup i situar-se.  

 

- Altres aspectes rellevants 

relacionats amb: malalties 

mentals o casos de bullying.  

 

- De manera general no 

demanen informació 

 

- Joves que venen derivats 

de serveis social, si 

l’educador dels joves ho 

considera oportú, el hi fan un 

traspàs d’informació. 

  

- Interessant conèixer altres 

aspectes que millor que no 

surtin a classe per si no els 

podem sostenir, exemple 

casos d’abús.  

 

- Crítica la formació de grups 

“guetos”.  
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experiència en teatre, 

les expectatives del 

joves i dels clients, i 

l’espai. 

- Respecte: 

Al professional  

Als companys  

A un mateix  

 

- No compliment, es 

fa un contracte.  

- <<sí, s’ha de treballar, 

s’ha de generar 

responsabilitats, clar, hi ha 

normes segons el grup>> 

. 

- La puntualitat i el 

compliment de l’horari 

 

- No els hi accepta la 

mediocritat 

 

- Amb els petits entre 10 

anys es pacten les 

normes. 

 

- Amb els adolescents no 

es pacten, però hi ha un 

diàleg constant. 

- Es construeixen amb els 

participants.  

- La imposició de normes 

implica una relació de 

poder, marca jerarquies.  

- <<no ens podem 

relacionar des d’un mínim 

respecte i abordar la 

creació de normes a traves 

de l’experiència que 

compartint,  determinant les 

normes junts perquè ens 

interessa i volem protegir 

això que compartim?>>. 

- 2 principis: hem d’estar 

amb les nostres capacitats, 

demanen que no 

consumeixin drogues 

abans de venir a classe.  

Els conflictes que sorgeixen 

i tenen a veure amb el taller 

es resolen allà.  

- Creació de normes 

conjuntament quan no s’ha 

pogut resoldre un conflicte.   

- No imposen normes.  

 

- A la presentació del 

projecte comparteixen amb 

els joves un seguit de 

indicacions que consideren 

bàsiques per afavorir la 

convivència.  

 

- Indicacions de sentit comú 

pel funcionament de la 

classe, com per exemple: no 

utilitzar els mòbils, respectar 

als companys.  

 

- Si passa un més i veuen 

que hi ha conflictes, 

plantegen un debat on pactar 

les normes entre tots.  

Normes naturals del grup que 

el grup va creant amb la 

convivència: 

- Tenir il·lusió per l’activitat 

- Respecte per l’altre, deixar 

fer  

- No trencar el ritme del grup 

- Deixar mòbils fora 

 

 -Saber situar-te, estar 

ben situat com a 

persona  

 

- Saber què projectes 

i què necessites del 

grup  

- Tots s’han d’implicar, 

trencar jerarquies, no 

obstant hi ha distàncies.  

 

- Hi ha una distància però 

potser no la mateixa que 

entre un professor 

d’educació formal i els 

- Cada professional té la 

seva manera d’apropar-se 

a les persones, això té a 

veure amb com és 

cadascú.  

- No creu en una distància 

estàndard  

 

- Ajuda molt ser dos 

persones dirigint el taller.  

 

- Mostrar-se properes als 

joves, per facilitar que s’obrin 

i puguin compartir. 

 

- Hi ha d’haver moments 

La distància està delimitada 

per: 

- La posició adulta  

- La relació adult- jove 

- Mostren una visió d’un adult 

creatiu, d’un adult obert i 

predisposat a escoltar-se 

- Fer de guia, de conductor 
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- Acompanyant 

 

 

 

- Traspàs d’eines per 

generar un espai 

d'autogestió 

 

- Vetlla per la 

seguretat 

 

- No és un amic 

seus alumnes.  

 

 

 

 

- Relació qui sap- qui no 

sap, però qui no sap té 

l’experiència i s’empodera.  

- Grup de professionals per 

dialogar i compartir les 

preocupacions sobre les 

relacions amb els usuaris 

 

- Supervisió d’una 

psicòloga social 

- Buscar eines que regulin 

les relacions 

 

- Acceptar que hi ha 

vegades que no podem 

acompanyar 

 

- Tenir la capacitat 

autocrítica de saber que 

t’està passant amb la 

intervenció 

 

- Busquen recursos externs 

per a que puguin continuar 

amb l’acompanyament 

 

- La intervenció es tracta 

d’una implicació política.  

d’apropament, però també hi 

ha d’haver límits.  

 

 

 

- Saber posar límits depèn 

del caràcter de cada 

educador.  

 

- <<has de ser súper 

coherent amb tu tota 

l’estona. [...]Molt equilibrat, 

molt centrat>> i molt treballat 

a nivell emocional. 

 

de les sessions, no són un 

més del grup  

 

 

- S’involucren tant sols en 

l’àmbit de l’activitat i sempre 

que puguin fer un treball 

social després 

.  

- Escoltant en privat 

 

- Si no poden sostenir el 

problema, demanar permís al 

jove per explicar-li a un altre 

agent social.  

 

- Agraïment de que hagin 

confiat en ella 

- Permeabilitat dels 

professionals. Cal 

implicació. 

- Espais de seguretat 

propis. 

- L’important és el 

com:                                                                                                  

Escoltant, parlant amb 

els pares, buscar 

recursos externs com 

l'educador del barri o 

del centre educatiu. 

- Seguiment 

- Suport d’una psicòloga i 

treballador social extern.  

- No eviten els problemes, 

sinó que avisen a altres 

agents perquè ells no 

poden fer-se càrrec de 

tots els casos.  

- No es tracta de teatre 

terapèutic.  

- Coneixedor del 

recurs teatral 

 

- Rol directiu en funció 

del nº de sessions 

- Amb la formació de 

Teatre de l’Oprimit a 

Pa’tothom pots acabar 

com a actor, jocker, 

director d’obres de teatre, 

com a educador a un 

esplai, conclou: <<el que 

has fet és estudiar teatre 

de l’oprimit, estudiar les 

seves diferents vessants i 

- Dirigir les dinàmiques i 

exercicis teatrals.  

 

- Si no les dirigeix ella, 

participa com una més. 

 

- Quan s’inicia el procés de 

creació i assajos s’implica 

com actriu de l’obra.  

 

Diferència 2 figures: 

 

- Qui desenvolupa de la part 

més artística s’encarrega 

d’aprofitar el material de tot el 

què ha sorgit durant les 

classes, per després donar-li 

forma teatral.  

 

- Directora teatral, 

encarregada de posar en 

situació al grup perquè pugui 

aflorar els conflictes interns  
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després tu ja veuràs com i 

on les apliques i com ho 

portes a terme>>. 

- Ensenyar teatre, tractar 

qüestions teatrals. 

- Recollir les idees que 

proposen de forma 

individual i retornar-la en 

forma de pregunta a la 

resta del grup.  

Aquest rol permet mostrar-te 

més descontrolada i treballar 

més des de les emocions.  

 

 

- Qui desenvolupa tota la part 

d’educació que s’encarrega 

de gestionar els conflictes de 

classe, de vetllar per a que hi 

hagi un espai de respecte 

- Que s’ho passin bé  

- Fer una obra 

- Generar espais de 

reflexió i debat sobre 

el seu entorn 

- Adquirir eines 

artístiques i 

d’expressió per a la 

seva vida 

-Poder compartir amb 

la comunitat  

- Empoderament col·lectiu 

  

- Que diguin algo que 

pensen 

 

- Reflectir en una obra de 

teatre la visió dels joves 

sobre la realitat.  

-La teràpia i l'educació no 

són els objectius de la feina 

artística, existeixen de 

manera transversal en la 

seva intervenció, ho cuiden 

i ho atenen, però l’objectiu 

es la creació artística amb 

persones diferents i llocs 

diferents.  

- Cohesió de grup 

- Promoure el respecte a la 

diferència i potenciar-la  

- Aprenentatge mutu.  

- Que estiguin a gust 

- Que es preocupin els un 

dels altres  

- Fomentar la creativitat 

- Desenvolupar l’escolta  

- Conèixer-te a tu mateix 

- Fomentar el creixement 

individual i de grup.   

- Fer tallers creatius 

mitjançant el treball corporal, 

teatral i circense 

- Implicar al joves 

- La integració social  

- Millorar l’autoestima 

- Produir un creixement en 

els participants  

- Fomentar la cohesió de 

grup 

-Fomentar la tolerància  

- Preparació 

 

-Coneixement 

 

- Bussejar 

 

- Creació/ Exploració 

 

- Assajos 

 

-Mostra 

 

- Projecció 

- (3 mesos) Consolidació 

de grup. Demanen 

paciència als joves.  

 

- Segon trimestre, es 

centren en l’aspecte 

teatral i en extreure les 

opressions. 

 

- 4 mesos. Creació  

1ª. crear vincle, cohesió de 

grup 

2ª.  desenvolupament de la 

idea i el procés artístic  

Inici procés mitjançant un 

tema o idea, que es debat 

en assemblea amb els 

participants. 

S’inicia una recerca de 

referents que parlin sobre el 

tema. 

 Improvisació.  

Escriptura compartida.  

3ª.Creació, difusió i 

exhibició de l’obra.  

3 trimestres: 

1. Contacte amb el grup, 

conèixer-nos i agafar 

confiança 

 
2. Parlar sobre el que els 

motiva i les coses que els hi 

passa als joves. 

 

3. Creació de la peça i 

mostra 

- 1ª Fase de presa de 

contacte,  

 

- 2º Fase fixar un objectiu o 

temàtica. Improvisació per 

extreure material 

 

- 3ª Fase creació d’un 

producte artístic i retorn a la 

comunitat.  
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- No es pot posar número 

de mesos determinat a les 

fases, cada grup té un 

procés diferent.  

- Contextualitzar: 

On estem, que fem i 

objectius. 

- Temps de 

coneixement: del 

grup, dels professors, 

de l’espai i del 

llenguatge artístic 

- Exploració 

necessitats 

- Espai de consolidació 

del grup.  

 

- Deixen entrar i marxar al 

joves. 

 

- Estructuració del grup 

 

- Ús de dinàmiques de 

cohesió grupal. 

 

- Qualsevol tipus 

d’experiència que permeti 

conèixer a l’altre, i al 

projecte poc a poc.  

 

- Segons el grup, mai és 

igual  

- Veure que necessita el grup 

i adaptar-te. 

 

- Alguns necessiten actuar 

des del primer dia i després 

introduir jocs, i a la inversa. 

- Cohesionar el grup, 

observar la realitat del grup, 

analitzar els pros i els 

contras. 

 

- Deixen entrar i sortir als 

joves les primeres 3 o 4 

sessions.  

 

- Jocs 

 

- Activitat introductòria 

 

- Gruix temàtic. 

Rellevant: desgranar 

el tema.  

 

- Tancament: 

relaxació. 

- Depèn de com estigui el 

grup  

- Relaxació 

- Jocs  

- Improvisacions  

- No acostumen a fer 

tancament.  

- Aborden els conflictes 

de manera individual. 

- Temps informal abans i 

desprès de les sessions 

per parlar amb els usuaris 

- Escalfar i fer estiraments, 

per <<estar aquí>> 

-Tancament, espai 

d’intercanvi on es llencen 

dos preguntes: <<Què has 

vist?>> i <<Com t’has 

sentit?>> 

- Espai per escalfament i 

dinàmiques de grup per 

<<estar aquí i ara>> 

-  Procés de la sessió a de 

ser progressiu de menys a 

més.  

- Dinàmica propera a la idea 

o tema que estem treballant, 

aprofundir poc a poc 

- Improvisar 

- Escalfament corporal 

 

- Treball tècnica artística 

 

- Improvisacions 

 

- Tancament: relaxació, i un 

espai de diàleg 

- Mostra espectacle  

 - S’ha de replantejar 

- Afegir més sessions 

per:  

Avaluació  

Festa  

- Projecció de 

continuïtat 

- Participant a la Trobada 

Internacional de teatre 

jove europeu a Grenoble 

(França)  

- Espai per: 

Avaluar 

Fer projecció  

Festejar 

- Mostra de l’obra a la 

trobada de joves del projecte 

Deslimita’m. 

- Tot i que el valor està en el 

procés, consideren important 

mostrar-la perquè es quan el 

conflicte individual passa a 

ser compartida i a convertir-

se en obra de teatre.  

- Segons el grup.  

- Mostra davant de la 

comunitat  

- Si no s’ha pogut a la 

comunitat, mínim un retorn 

als pares 

- Dinàmica del regal 

ó

- Sí.  

- Aspectes vivencials  

- Aspectes 

conductuals  

- No 

3 aspectes a considerar: -- 

primer es pregunta, <<Qui 

decideix al 

desenvolupament de la 

- No fan cap reflexió al final, 

sinó que és una reflexió 

constant.  

<<Quan algú mostra alguna 

 

-Sí 

 

- Aspectes positius i negatius 



44 
 

- Amb dinàmiques o 

xerrades. 

capacitat crítica?>> 

- falta d’hàbit de reflexionar 

que poden tenir les 

persones degut a la seu 

context. 

- cal oferir espais per a la 

reflexió 

- Reconèixer on està els 

saber de cada persona. 

cosa, necessitem que 

tothom ho entengui, que 

digui la seva, la reflexió és 

constant>> 

- Reflexionen sobre: 

les coses que han passat 

desprès d’un exercici, els 

conflictes que sorgeixen 

entre els membres dels grup 

tant dels membres del grup 

com de la sessió  

 

 

- Has de saber si volen parlar 

sobre el tema o no. 

- Buscar eines per facilitar el 

compartir la seva opinió 

- Teatre imatge 

- Parlant molt i estudiant 

sobre el tema.  

 

- Plantejant debats sobre 

les temàtiques que han 

sorgit del grup per 

conèixer totes les 

posicions 

 

- Maièutica 

 

- Posar en dubte tot 

- Pel·lícules  

 

- Textos 

  

- Articles  

- Dialogant i realitzant 

preguntes 

- Similitud amb la figura del 

Jocker 

- Qüestionant, compartir amb 

el grup i tornar a preguntar 

- No dir si una cosa està bé 

o malament, cadascú treu la 

seva reflexió 

- L’eina principal és el teatre i 

la reflexió que provoquen les 

improvisacions.  

- Demanar que els joves 

escriguin de forma anònima 

el que pensen 

 

- Crear un personatge a 

través del qual dir les coses  
- Documentals 

- Retalls de diari 

- Expressió corporal 

- Plàstica 

- Música  

- Mapes conceptuals 

(a vegades) 

- No planifiquen l’ús 

d’altres instruments 

- Es proposa quan sorgeix 

del propi grup 

- No utilitzen eines fora de les 

teatrals.  

à

- Entre els joves i 

l’actor-pedagog 

 

- Demanda específica 

del client  

- Mitjançant les 

dinàmiques i els exercicis. 

  

- Mai podem preguntar de 

forma directa què els 

preocupa a la gent.  

- Tema o idea es debat en 

assemblea amb els 

participants.  

 

- No és una cosa 

important, sinó un punt de 

partida per iniciar el procés 

de creació. 

- Sorgeix del propi grup.  

- Maneres d’extreure la 

temàtica:  

Observar de que “parla” el 

grup, Detectar els problemes 

que els hi preocupen, 

Observar les relacions de 

poder,  Que algun membre 

- Sorgeix dels membres. 

  

- Què volen dir, de què colen 

parlar? 

 

- Si el grup no es prou 

madur, proposen els 

professionals 
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- També pot haver 

projectes amb una 

demanda concreta per part 

de les institucions.  

del grup proposi obertament 

una preocupació. 

- Quan no hi ha un tema clar 

detectat o quan hi ha un 

conflicte molt gran que el 

propi grup no pot resoldre, 

llavors sí que pregunten 

directament als joves quins 

són els temes que els 

interessa.  

 

- Encàrrecs puntuals dels 

centres socials o educatius  

ó

- Valoren si s’han 

complert els objectius 

- Indicadors 

subjectius: la 

motivació, aportacions 

d’opinions, 

participació.  

- Gran dificultat 

d’avaluar 

- Reclama indicadors 

estandarditzats.  

- És molt difícil de mesurar 

  

- Fa referència al treball 

engegat per Tomàs Motos 

sobre els indicadors 

d’impacte.  

 

- Fan referència a aspectes 

quantitatius com 

l’assistència 

- aspectes qualitatius com 

el procés de canvi de cada 

individu. 

- Ha realitzat una 

investigació sobre 

indicadors d’impacte.  

- Parteixen de la convivència i 

del procés de canvi que han 

fet el joves durant el curs.  

 

- No tenen un llistat 

d’indicadors qualitatius 

d’impacte però no descarten 

poder fer-ho d’aquesta 

manera.  

- Fitxa d’observació amb 

indicadors: potencialitats i 

dificultats de cada jove.  

 

-  Observació que retorna als 

educadors i de forma 

individual a cada participant i 

després al grup.  

- Enquesta als joves: 

s’autovaloren.  

- Enquestes de 

satisfacció anònima als 

participants  

 

- Cites individuals per 

explicar el 

desenvolupament 

personal que a realitzat 

cada jove.  

 

- La paraula, oferint espais 

verbals.  

- Mitjans audiovisuals com 

gravar entrevistes 

individuals per després 

visionar-les. 

- Mapes conceptuals: 

“Freemap”, per recollir 

escriptures, sons i vídeos 

sobre el procés.  

- L’observació és l’eina 

principal. 

- Amb el joves parlant sobre 

com ha anat el procés. Les 

preguntes sorgeixen de 

forma improvisada, 

adaptades al procés que ha 

viscut cada grup.  

- Autovaloració, conèixer la 

percepció que tenen d’ells 

mateixos. 

- Avaluació 

continuada 

- 3 vegades al curs 

- Trobades informals 

 

- Avaluació més de caire 

qualitatiu que quantitatiu 

 

 

 

- Avaluació continuada i 

flexible 

 

 

- Valoracions final que 

demanen als professionals 

de cada grup, per conèixer 

com ha sigut el procés.  

 

- Avaluació final de l’equip i 

un altre amb els educadors i 

referents dels joves 

- Avaluacions quan sorgeix 

algun conflicte important  
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- Són molt d’acció, 

malauradament no tenen 

temps de fer avaluacions i 

per escriure resultats.  

 

- Avaluació final amb tots 

els organismes implicats en 

el projecte (participants, 

l’equip professional, 

entitats...) 

- Indicadors:  

<<com era el grup; quines 

característiques; quins són 

els temes que han sorgit; 

quin és el que hem treballat 

al final; i què ha passat, quin 

canvi ha hagut des del 

principi [...] el que han 

millorat>>. 

- Avaluació setmanal. Pren 

nota de: proposta inicial de la 

sessió, que ha acabat 

passant, quines han sigut les 

potencialitats i mancances 

del grup, i aspectes rellevants 

observats d’adolescents 

concrets 

ó

- Conflicte de 

lideratge entre 

l’educador i els joves. 

- Els joves tenen la 

necessitat de 

projectar les seves 

inseguretats.  

- Més espai d’anàlisi 

sobre el rol de 

educador 

- Conflicte entre els 

joves “milions”, propi 

de l’edat, però no li 

dona importància. 

- Grups sencers de 

joves cabrejats.   

- La principal dificultat són 

els grups que estan 

formats amb tot de nois 

conflictius.  

Encara que la seva pràctica 

amb joves, la seva 

experiència més amplia és 

amb adults. Tot i així pot 

trobar similituds com:  

- la falta de presència 

- Falta d’implicació  

-Falta d’hàbits de grup 

- Falta de límits  

 

- La immediatesa i falta de 

paciència 

 

- Els hi costa molt reflexionar 

 

- Ús excessiu de les 

tecnologies, sobre tot el 

mòbil 

 

- El canvi de primària a 

secundària 

- Rebuig cap alguna persona  

 

- Situacions externes al taller 

que afecten 

 

- Que el grup no flueix  

 

- Costa motivar-los 

 

- Casos d’absentisme  

 

- Lluita de lideratge entre els 

joves. 

- Assistència 

voluntària, més de 3 

faltes sense avisar, 

expulsió 

- Assistència 

obligatòria, el 

seguiment depèn de 

l’altre entitat  

- Flexibilitat  

- No obligar a ningú a 

pujar a escena.  

- <<A Pat’thom no és 

l’absentisme el problema, 

mai>>. 

 

- Excepte els primers 

mesos de consolidació.   

- Diàleg individualitzat.  

 

- Fer-li entendre que té les 

portes obertes per a que 

participi quan estigui 

disposat.  

- En el casos on és 

obligatòria entra en joc la 

feina en xarxa amb els 

educadors 

 

- Si no és obligatori, 

s’interessen en saber perquè 

està faltant, intenten 

contactar amb ell i fer que 

torni.  

- Treballar des del risc i el 

repte 

 

- Centrar-nos més en 

l’acompanyament  

 

- Acudir als pares i 

educadors 

 

- Replantejar-nos perquè no 

hem pogut motivar aquell 

jove.  
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-Dialogar amb el jove 

 

- Oferir altres 

propostes com 

vestuari, observar, 

càmera.  

 

- Entendre perquè es 

comporta així.  

- El treball sobre una 

temàtica concreta pot 

comportar que hi hagin 

persones que no tinguin 

un gran interès sobre el 

tema, a qui se’ls hi ofereix 

la possibilitat de fer un 

paper secundari a l’obra, 

o representar el rol de qui 

no s’entera de res, o fins i 

tot han arribat a marxar 

del grup. 

 

- <<jugant, jugant, jugant i 

després improvisant>>, el 

joc és el que permet 

portar més lluny els 

processos i vincular-los 

amb les activitats.  

- Si alguna persona no vol 

estar que marxi.  

 

- Descobrir si realment no 

vol participar a l’activitat o 

està reclamant la atenció, o 

té vergonya o un altre 

motiu.  

 

- Donar l’oportunitat de 

sumar-s’hi després durant 

el llarg de la sessió.  

- Si està obligat a venir, 

busquen motivar-lo amb 

altres coses que l puguin 

agradar més.  

<<Sinó, que estigui mirant 

tampoc és tant dolent, 

perquè està allà>> 

 

- Els grups que mostren poc 

interès proposen fer sessions 

menys teatrals i més 

educatives 

 

- Important connectar amb el 

grup encara que sigui fent 

altres activitats artístiques que 

proposin, sigui ballar o 

rapear.  

 

- Paciència amb els joves 

que arrosseguen als altres 

companys a no participar, 

fins trobar alguna cosa que 

l’animi a participar.  

- Demana tolerància, 

entendre al jove, esbrinar en 

quina situació es troba i que 

ens està dient amb la seva 

no participació. 

 

- Veure amb qui es relaciona 

per si el poden arrossegar a 

participar 

 

- Donar-li un rol i 

responsabilitat dintre del 

grup. 

 

- No es troba en el moment 

personal adient 

 

- Tolerar la frustració de no 

poder encarregar-nos 
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5 CONCLUSIONS  

A continuació trobareu en aquest apartat on conclou la investigació, per una banda 

les conclusions de la investigació a les que he arribat després de contrastar tota la 

informació, les conclusions sobre la metodologia emprada, i per últim els punts 

d’interès que han sorgit gràcies a la recerca.  

5. 1 Conclusions de la investigació  

Abans de tot m’agradaria especificar la complexitat que ha significat la triangulació 

entre la Mediació Artística, el Teatre Aplicat i la informació obtinguda mitjançant 

l’entrevista, degut a la quantitat d’informació manejada.  

La gran quantitat de matisos i característiques que hem pogut interpretar dels 

testimonis dels entrevistats, ens fa concloure una idea principal: Cada professional o 

entitat acaba adaptant els coneixements a la seva experiència i pràctica professional, 

formant i consolidant la seva pròpia manera de treballar.  

Això no vol dir que haguem trobat certs punts d’unió i controvèrsia sobre la 

intervenció social mitjançant el teatre. A continuació mostrem les conclusions a les 

que hem arribat:  

La intenció de conèixer els referents que guien la pràctica dels mediadors artístics, 

ens ha portat a consolidar la figura d’Augusto Boal i el seu plantejament, el Teatre de 

l’Oprimit com el principal referent teòric i pràctic dels professionals que es dediquen 

a la intervenció socioeducativa mitjançant el teatre. Figura que ha heretat el seu fill, en 

Julian Boal, que continua actiu defensant el pensament del Teatre de l’Oprimit.  

També hem descobert que el Teatre Comunitari argentí s’ha repetit en els testimonis 

recollits i es posiciona com un referent bàsic en la professió, així com el Teatre de 

Creació Col·lectiva de Enrique Buenaventura i la Pedagogia de l’Oprimit de Paulo 

Freire, també trobem constància en l’escriptura de Tomàs Motos a l’hora de constituir 

el concepte de Teatre Aplicat.  

Les barreres entre els referents teòrics i pràctics es troba difuminada, sent així el 

Teatre de l’Oprimit torna a ser un gran referent gràcies a la seva gran aportació de 

dinàmiques, jocs i exercicis teatrals amb un altre sentit. També hem de reconèixer 
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l’aportació de la intervenció social i comunitària de participació ciutadana que podem 

adaptar teatralment.  

Per tancar aquesta subdimensió m’agradaria deixar constància de la importància de 

la ideologia per sobre de la metodologia amb la següent aportació de la Montse 

Forcadas(E2): <<tècnica et pot ensenyar qualsevol persona [...] són exercicis, però a 

on porten aquest exercicis és molt més important que quins exercicis fas>>.  

Podríem concloure a grans trets, tot i la diversitat de trajectòries dels nostres 

participants claus, que la formació adient pel mediador artístic estaria formada per 3 

grans blocs: Interpretació Creativa, Educació Social, i Gestió cultural.  

En quant a la interpretació, alguns matisen que la formació en Teatre Social i Teatre 

de l’Oprimit, promovent la figura de l’actor- creador  (Joel Alvárez, E1) és més adient 

que no pas una formació pura en interpretació, tot i que no la descarten com a 

complementària. Una formació que està acompanyada per un procés constant de 

renovació, actualitzant el coneixement sobre la realitat social amb la que ens hi 

enfrontem.  

La demanda d’informació sobre els participants no és una condició sinequanon iniciar 

l’acompanyament als joves. És més hem pogut destacar que la gran majoria intenten 

no demanar ni saber informació prèvia sobre els participants, sobre tot si està 

contaminada pels educadors. Es considera que pot ser un focus generador 

d’etiquetes, estigmes, prejudicis i discriminació. Es preferible cercar les necessitats, 

desitjos, peculiaritats, neguits, etc., gràcies a la confiança generada i a través de 

l’eina teatral.  

En definitiva amb paraules de l’Eva García (E3) es tracta de protegit la pràctica per 

poder treballar des de l’empoderament o no des de l’estigma i el prejudici, tal com 

defensa també la Mediació Artística, realitzar un treball des de les potencialitats.  

No obstant no es deixa de banda la bona preparació del context i la importància de 

conèixer aspectes complexes d’acompanyar que poden condicionar el plantejament 

de la pràctica com poden ser malalties mentals o casos d’àbus o bullying. En aquest 

casos és funció de l’educador referent dels joves l’encarregat de fer-li arribar aquesta 

informació als professionals del taller.  
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La imposició de normes sembla que no és la forma més adient de gestionar un grup. 

L’acompanyament del grup ha d’estar regit per normes de sentit comú pròpies de la 

convivència, com és el respecte. Una norma que tal com proposa Joel Alvárez (E1) 

que està dividida en tres: respecte al professional, als companys i a un mateix.  No 

obstant si aquestes normes bàsiques no és respecten i es fa difícil avançar amb el 

grup, es proposa un contracte, creat de forma conjunta, per tal de poder regular els 

conflictes que no s’han pogut resoldre.  

Pel que fa a la distància professional òptima hi ha una gran varietat de matisos, però 

podem concloure que és un factor que té a veure amb com és cada persona, per tant 

no hi ha una distància estàndard des d’on situar-nos i sentir-nos segurs i satisfets per 

estar realitzant un acompanyament ideal. Com a professional es tracta de ser 

coherent i tenir molt desenvolupada la intel·ligència emocional per saber què 

projectes, com et mostres i com t’afecta les relacions amb els membres del grup, en 

aquest cas joves. També podem parlar de distància com l’equilibri entre la confiança, 

mostrar-te proper, i la necessitat de posar límits (Anna Cubet, E4)  

Es per això que en aquesta recerca i inquietud de desenvolupar un bon 

acompanyament, l’Eva García (E3) destaca la necessitat de buscar maneres de 

regular i supervisar les relacions educatives, amb la supervisió de l’equip o d’una 

psicòloga. Cal generar els nostres propis espais de seguretat (Joel Alvárez, E1) 

La realitat dels contextos amb els que treballem són objectes d’un acompanyament 

social i educatiu, per tant la tasca del mediador artístic passa per la implicació en els 

casos que acompanyem. No obstant, la nostra pràctica es troba limitada a un espai 

de temps concret i poc continu durant l’horari setmanal (vull dir que sovint la 

implementació d’aquest tallers es redueix a una vegada a la setmana amb un període 

de temps entre 2 i 4 hores) i per tant el nostre acompanyament també és veu limitat.  

La implicació del mediador artístic passa per escoltar, fer un seguiment i cercar 

recursos externs com educadors de barri o del servei social per a que puguin 

realitzar un acompanyament més continu de la situació.  

El rol del mediador artístic en el procés de creació és situar-se com a director teatral, 

coneixedor de les tècniques i recursos teatrals que té la funció de posar en situació al 

grup perquè pugui aflorar les preocupacions, inquietuds, necessitats i particularitats 
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del grup.  Tot i posicionar-nos com a directors teatrals, s’hauria d’intentar fugir d’un rol 

massa directiu, és a dir l’idea hauria de ser traspassar les eines artístiques al grup per 

iniciar un procés d’autogestió i creació.  

No obstant aquest rol més artístic no podem oblidar la vessant social i educativa de la 

nostra tasca, per tant també assumirem les funcions de gestionar els conflictes de 

classe i vetllar per que hi hagi un espai de respecte (Anna Caubet E4). 

L’estructura dels projectes està constituïda de forma general per 3 fases:  

1. Presa de contacte: es busca fomentar la cohesió de grup i crear un espai 

de confiança. Es tracta d’oferir un temps per conèixer als membres dels 

grups, al facilitador, familiaritzar-te amb l’espai i el llenguatge artístic. Aquesta 

fase permet al mediador observar quina és la realitat del grup, les 

potencialitats i les mancances. A més és un espai on es pot permetre entrar i 

sortir gent del grup, abans de passar a la següent fase.  

2. Desenvolupament de la idea o tema: es tracta de buscar i anar encaminant 

la temàtica de l’obra, que va prenent forma gràcies a les improvisacions.  

Es pretén que la temàtica sorgeixi del propi grup i s’acabi escollint de forma 

assembleària entre els participants i l’actor-pedagog (Joel Alvárez E1).  

D’altres vegades també es pot tractar un tema sota demanda específica del 

‚client‛.  

3. Creació de l’obra i mostra: Transformar els continguts i les propostes 

artístiques en una obra de teatre, elaborant un guió de forma conjunta. 

Retornar l’obra a la comunitat.  

El tancament del procés sol estar molt relacionat amb la mostra de la peça, deixant 

moltes vegades el procés aquí, perdent el contacte amb els joves.  És important que 

contemplem que els projectes no han de finalitzar amb les representacions, sinó que 

contemplem la possibilitat de destinar un espai per fer avaluació, recollir la projecció 

de continuïtat del grup, i també per festejar.  

L’ inici de les sessions es caracteritzen per un espai informal, que es  pot tornar a 

repetir al final, destinat a parlar i posar-nos al dia amb els participants; i per l’ús de 

dinàmiques d’escalfament corporal i jocs teatrals per focalitzar la concentració en el 
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taller, fomentar el <<estar aquí i ara>>.   Podríem continuar la sessió amb el treball 

pròpiament sobre la tècnica artística, i de forma progressiva anar entrant en el gruix 

temàtic del que volem treballar en aquella sessió per tal de que és produeixi un 

procés pedagògic (Joel Álvarez E1).  

La Mediació Artística contempla un espai de reflexió final a les sessions, no obstant 

podem afegir que es pot produir de forma constant. En aquest espai es fa referència 

tant aspectes vivencials, demanant per com s’estan sentint i com estan; i aspectes 

conductuals com els conflictes de grup.   

Tenim un gran ventall d’eines per desenvolupar la capacitat crítica dels joves, des de 

les teatrals com el Teatre Imatge, les improvisacions o creant un personatge a través 

del qual dir el que penses (Noemí Rodríguez E5),  fins debats sobre algun tema que 

ha sorgit en el grup, fent ús de la maièutica, posant-ho en dubte tot, sense arribar a 

dir que està bé i que està malament. Evitant fer una tasca moralitzadora (Monste 

Forcadas E2).  

També podem utilitzar recursos fora dels teatrals com pot ser visionant alguna 

pel·lícula o documental, amb articles o textos, retalls de diari, o fent ús d’altres arts 

com la pintura, la música o l’expressió corporal.  

L’avaluació dels projectes és continuada i flexible; amb una freqüència de mínima de 

3 vegades al curs, a més d’aquestes tres reunions formals, també podem destacar 

altres instruments com les trobades informals entre l’equip per valorar com ha anat la 

sessió, realitzar reunions quan sorgeix algun conflicte important a tractar, a més 

portar una llibreta on anotar: la proposta inicial de la sessió, que ha acabat succeint, 

quines han sigut les potencialitats i mancances del grup, i aspectes observats 

rellevants que tinguin relació amb indicadors de canvi (Noemí Rodríguez E5). L’última 

avaluació, la final, podem parlar de dos moments diferents: l’avaluació amb els 

participants, i l’avaluació de l’equip i els agents implicats.  

A l’avaluació amb els joves consisteix en realitzar una enquesta de satisfacció,  i oferir 

un espai per parlar sobre el tot el procés. són les principals estratègies de recollida 

d’informació. Un espai on no tan sols fer una valoració del grup, sinó que els hi fan 

autovalorar-se, una estratègia que et permet conèixer la percepció que tenen d’ells 
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mateixos.  A part d’aquest espais grupals també és pot recórrer a espais privats amb 

cada membre per fer-li un retorn de com hem vist el seu procés.  

Altres tècniques com entrevistar als membres del grup individualment i enregistrar-ho 

amb mitjans audiovisuals, per després visionar-ho amb tots, o la construcció de 

mapes conceptuals recollint escriptures, sons i vídeos sobre el procés, són altres 

maneres de tancar i deixar constància del procés. 

No obstant també trobem projectes que per manca de temps només realitzen una 

avaluació final.  

L’ús d’indicadors d’impacte encara és un repte pels professionals degut a la gran 

dificultar d’avaluar, de generar uns indicadors que mesurin la transformació dels 

participants. És per això que molts projectes encara no compten amb aquest sistema 

i utilitzen indicadors quantitatius per avaluar els projectes.  

No obstant els informants claus han deixat constància del treball realitzat en aquest 

camp, l’Eva García ha realitzat tota una investigació sobre indicadors d’impacte, i 

actualment en Tomàs Motos es troba elaborant també continguts sobre el tema.  

Tot i el treball d’investigació i elaboració que han realitzat professionals del camp, hi 

ha professionals que degut a la desconeixença d’aquestes innovacions reclamen uns 

indicadors estàndards que permetés a tots els projectes avaluar el seu impacte. 

Considerant que aquesta situació beneficiaria a tots els agents que treballen amb el 

teatre com a eina socioeducativa ja que serviria per confirmar el potencial que té el 

teatre i deixar constància dels canvis que observem en els joves.  

Per últim, un dels principals objectius era conèixer la mirada dels professionals sobre 

els joves, prenem de la Montse Forcades (E2) l’idea que Europa estima molt la 

joventut però no als nostres joves, consideren que hi ha estès la visió dels joves com 

persones que molesten, que no fan res, que són inútils, per això, conclou, que és 

necessari treballar en l’empoderament del joves i defensa que els joves tenen coses a 

dir.  

La falta de límits, la immediatesa, la dificultat per reflexionar, l’ús del mòbil a classe, la 

motivació, situacions de rebuig entre els membres, absentisme..., són alguns dels 

principals límits que ens trobem en la feina amb els joves. No obstant consideren 
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considerar que són problemes propis de l’edat i que on realment radica el problema 

d’aquests grups en el la planificació.  Denuncien la creació de grups ‚guetos‛ (Noemí 

Rodríguez E5), grups formats per tot de joves conflictius. Reclamen que a més de ser 

una intervenció amb més límits, no és gens integradora.   

L’absentisme i la no- participació són altres realitats que impliquen realitzar un 

acompanyament més individualitzat , es tracta de ser flexibles i no obligar a ningú a 

participar. És important conèixer els motius de la seva actitud per entendre-la.  

A més aquest casos impliquen un repte per al mediador que ha d’intentar oferir al 

jove altres tècniques o rol que el motivi a participar. Sempre i quant no prefereixi 

marxar de l’activitat per que no li agrada o per que no és el moment. L’important és 

deixar la porta oberta, oferint l’oportunitat de sumar-s’hi quan ho necessiti o estigui 

preparat.   

Per fer front a aquestes particularitats que ens podem trobar en un taller amb joves, 

creiem important fer una petit esment a la diferència que comporta acompanyar un 

grup sent només un professional que desenvolupa les funcions del mediador artístic 

tot sol. No és el mateix que anar sol, que en parella, formant un tàndem, o tenir un 

equip amb més de tres professionals i comptar amb voluntaris. Cal que pensem que 

d’això també depèn la nostra qualitat de la feina que oferim.  

Per últim podem determinar que els principals objectius de la intervenció teatral són: 

la cohesió de grup; generar espais de reflexió i debat sobre el seu entorn, generar un 

bon espai on s’ho passin bé i estiguin agust; produir un creixement tant individual 

com grupal; crear una obra; a més d’altres com millorar l’autoestima o fomentar la 

creativitat, objectius presents en la Mediació Artística.  

Tot i la diversitat d’objectius que podem trobar en els projectes, hi ha una defensa 

conjunta per expressar que el treball que realitzem no és teràpia, tot i no negar el 

poder sanador i terapèutic que tota activitat artística comporta. 
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5.2 Conclusions sobre la metodologia  

Pel que fa a la metodologia de la investigació, sobre tot m’han sorgit propostes de 

millora sobre els apartats: 3. 5 Estratègies de recollida estratègies de recollida i 4. 

l’anàlisi de la informació.  

Considero que hagués estat molt enriquidor haver contrastat i complementat les 

dades recollides de les entrevistes, amb l’observació participant en el medi natural de 

cada projecte, i haver fet un retorn del resum de totes les entrevistes a tots els 

projectes per a que trobessin similituds i diferències entre el seu projecte i el dels 

altres. En definitiva, veure si es reconeix en la pràctica dels altres professionals del 

camp.  

En relació a l’anàlisi de la informació, expressar la dificultat que ha suposat 

categoritzar i sintetitzar les entrevistes, ja que alguns entrevistats han respòs de forma 

més concreta i directe, mentre que d’altres han estat més narratius i explicatius, 

aportant moltes opinions.  

Això m’ha fet pensar que, ara una vegada acabada la recerca, continues recollint 

dades mitjançant l’entrevista, modificaria el guió. Per exemple canviant el ordre de les 

preguntes, ja que durant la conversa surt més natural tractar primer les dimensions 

de manera més general. D’aquesta manera considera que ens serviria per situar-nos 

en el tema i després anar desgranant amb qüestions més concretes.  

 

5.3 Prospectiva 

Principalment m’agradaria exposar que la complexitat de tota pràctica educativa s’ha 

vist reflectida en la quantitat de matisos que poden diferenciar una metodologia o un 

projecte d’un altre. És per això que considero que moltes de les dimensions i 

subdimensions (veure pàg. 34), són en si mateixes temes suficient complexos com 

per ser objecte d’estudi de forma individual.   

Per tant de cara al futur, sobre tot un camp d’investigació possible:  
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 Conèixer amb més profunditat els processos d’avaluació, incidint sobre tot en 

les tècniques i indicadors d’impacte.  

 Investigar els espais de reflexió, centrant-nos en la figura del mediador i en les 

tècniques que utilitza per desenvolupar la capacitat crítica.  

 Desgranar el procés pedagògic fins arribar a la creació. 

Totes aquestes noves línies passen per la necessitat d’una observació participativa 

més profunda en el camp. 

Per suposat, un altra línia de futur és la formació tant autodidacta mitjançant la lectura 

dels nous referents que la investigació m’ha permet conèixer, com la formació en 

altres postgraus i cursos en les arts del cos.  



57 

 

FONTS D’INFORMACIÓ 
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ENTREVISTA MONTSE FORCADAS - PA’TOTHOM 
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 http://www.patothom.org/intensivos_teatro.html#Chen_Alon_spa 

 
5
 http://www.patothom.org/proyectos_sociales_teatro.html#teatro_contra_los_poderes_financieros 

 

http://www.patothom.org/intensivos_teatro.html#Chen_Alon_spa
http://www.patothom.org/proyectos_sociales_teatro.html#teatro_contra_los_poderes_financieros
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ENTREVISTA EVA GARCÍA - TRANSFORMAS 
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ENTREVISTA ANNA CAUBET - IMPACTA T INTERVENCIONS TEATRALS 
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ENTREVISTA NOEMÍ RODRIGUEZ -  ARTESCENA SOCIAL  
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