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uTOpia barcelona som una organització que sorgeix per apropar el Teatre de 
l'Oprimit a la societat. Un espai de creació artística i diàleg entre persones per 
generar canvi social. 

Som la suma d'esforços de diferents professionals per reivindicar el Teatre de 
l'Oprimit com a eina artística que ajuda als i les oprimides en la seua lluita 
personal, intentant buscar respostes alternatives a problemàtiques col·lectives. 

Ens sentim identificats amb el Teatre de l'Oprimit, tant pel mètode teatral com per 
la ideologia política i les bases sobre solidaritat i ètica sobre les quals s'assenta, 
posicionant les nostres lluites com a positives, sense fer apologia del drama, 
intentant aconseguir l’alliberació de les nostres idees i la consecució de les 
nostres fites d’una forma activa i honesta, per sortir-nos dels esquemes opressius 
en els què ens trobem inmersos. 

Orgulloses de ser oprimits i oprimides i d’associaciar-nos en lluites comunes, 
volem revindicar la nostra condició com a tals, en lloc d’amagar la nostra identitat 
en pro de comercialitzar les nostres accions. Per aquesta raó ens acollim a una 
metodologia concreta i definida, amb unes arrels consolidades i quasi 40 anys 
d'experiències per tot el món, i amb un ampli espai per donar ales a la recerca i 
seguir contribuint i sumant idees al llegat que ens va deixar el seu creador, 
Augusto Boal.  

Qui som 



La motivació del Teatre de l’Oprimit és la transformació de les 
realitats opressives a través de la creativitat transformadora dels 
participants, facilitant a través de mitjans estètics -imatge, 
paraula, so/ritme- el camí que va de l’anàlisi del cas particular 
(micro) cap al sistema social, polític econòmic i cultural on està 
implantada l’opressió (macro). 

El taller d’iniciació és una primera experiència escènica on 
convidem als participants a descobrir, analitzar i representar 
processos d’opressió que cadascú de nosaltres experimentem 
en les diferents esferes de la vida quotidiana, en relació a les 
convencions i normes socials. Com utilitzar les tècniques del 
Teatre de l’Oprimit per qüestionar allò establert? 

En un ambient de confiança, crític i creatiu, farem una recerca 
teatral del mitjans estètics per analitzar la realitat, fer front a les 
opressions i buscarem formes concretes per transformar-la. 

TALLER DE TEATRE DE L’OPRIMIT 



PROFESSIONALS 

ANTONIO MASEGOSA 
Actor, director i multiplicador de Teatre de l'Oprimit, titulat en 2004 pel seu 
creador Augusto Boal al Centro de Teatre do Oprimido de Rio de Janeiro 
(Brasil). 

Ha treballat amb nombrosos col·lectius en risc social (VIH, transtorn 
mental, joves, discapacitat, etc.) en la visibilització dels seus desitjos i el 
seu apoderament, creant durant aquest temps més de 20 peces de teatre 
fòrum. Des de fa més de 10 anys dissenya projectes de creació i imparteix 
formacions que utilitzen el teatre de l'oprimit com a eina de transformació 
social. 

L’any 2004 va fundar TRANSformas i en els últims cinc anys ha estat 
director artístic de l'ONG Pallapupas i director de Cia Brots (salut mental).  

Actualment és el Director Artístic de l’Altre Festival, Festival Internacional 
d'Arts Escèniques i Salut Mental (Barcelona).  

Així mateix, és membre del projecte internacional de capacitació per a 
grups comunitaris TOgether i protagonista de l'obra Hotel Europa. 

A finals del 2013 comença el camí de uTOpia barcelona. 



DIES I HORARIS 

Divendres  27 Nov,  18:00h -21:00h (3h) 

Dissabte  28 Nov,   10:00h -14:00h  (4h) 
                     15:30h- 19:30h (4h) 

Diumenge 28 Nov,  10:00h -14:00h (4h) 
                     15:30h- 20:30h (5h)  

    LLOC DE REALITZACIÓ 
    SALA SALTAMONTES 

C/Padre Perera 2 
46006 Valencia  
(L' Eixample, Russafa) 

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ 



TALLER TEATRE DE L’OPRIMIT (INICIACIÓ):  

95€ per persona (20h taller) 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ: 

Mitjançant transferència bancària (total de l’import) al compte ES29 1491 0001 2121 3324 8027 
(Triodos Bank), indicant les teves dades personals (nom i cognoms) i el concepte de la transferència: 
”TO Iniciació València” 

FORMALITZACIÓ DE LA PLAÇA: 
Envia el comprobant de pagament amb les teues dades al correu electrònic 
hola@utopiabarcelona.org 
Les places quedaran reservades per ordre de comprobant de pagament que ens hages enviat. 

Per a més informació pots trucar als telèfons: 
+ 34  699 13 09 62  (Betty) 
+ 34 637 51 26 89   (Antonio) 

En cas de no poder realitzar el curs, una cop realitzada la transferència,  
us retornarem el 80% de l’import ingressat. 

PREU I PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 
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