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1. FITXA TÈCNICA 

a.a.a.a. Títol Títol Títol Títol     

b.b.b.b. Autor/a de l´obra literària Autor/a de l´obra literària Autor/a de l´obra literària Autor/a de l´obra literària     

c.c.c.c. Director/directriu de la representacióDirector/directriu de la representacióDirector/directriu de la representacióDirector/directriu de la representació    

d.d.d.d. Companyia que la representaCompanyia que la representaCompanyia que la representaCompanyia que la representa    

e.e.e.e. Lloc i data de la representacióLloc i data de la representacióLloc i data de la representacióLloc i data de la representació    

    

    

2. ANÀLISI DE LA REPRESENTACIÓ 

a. Temaa. Temaa. Temaa. Tema    i ji ji ji justificació del títolustificació del títolustificació del títolustificació del títol    

b. Resum de l’ab. Resum de l’ab. Resum de l’ab. Resum de l’argumentrgumentrgumentrgument    

c. Localització espaciotemporalc. Localització espaciotemporalc. Localització espaciotemporalc. Localització espaciotemporal    

d. Anàlisi dels personatges:d. Anàlisi dels personatges:d. Anàlisi dels personatges:d. Anàlisi dels personatges:    

� Protagonistes/antagonistesProtagonistes/antagonistesProtagonistes/antagonistesProtagonistes/antagonistes            ⇄⇄⇄⇄            SecundarisSecundarisSecundarisSecundaris    

� Caracterització:Caracterització:Caracterització:Caracterització:    

                a. a. a. a. Vestuari i caracterització físicaVestuari i caracterització físicaVestuari i caracterització físicaVestuari i caracterització física    

                b. b. b. b. Trets psicològicsTrets psicològicsTrets psicològicsTrets psicològics    



� Moviments en escenaMoviments en escenaMoviments en escenaMoviments en escena    

� Significació dels personatges:Significació dels personatges:Significació dels personatges:Significació dels personatges:    són prototípics, representen 

ideals morals, individuals... 

 

                e. Escenografia (posada en escena):e. Escenografia (posada en escena):e. Escenografia (posada en escena):e. Escenografia (posada en escena):    

� DecoratDecoratDecoratDecorat    

� Il·luminacióIl·luminacióIl·luminacióIl·luminació    

� VestuariVestuariVestuariVestuari    

� Maquillatge i perruqueriaMaquillatge i perruqueriaMaquillatge i perruqueriaMaquillatge i perruqueria    

� SoSoSoSo    

� Anàlisi dels diàlegsAnàlisi dels diàlegsAnàlisi dels diàlegsAnàlisi dels diàlegs    

� Anàlisi del moviment escènicAnàlisi del moviment escènicAnàlisi del moviment escènicAnàlisi del moviment escènic    

    

    

3. VALORACIÓ PERSONAL 

a.a.a.a. Temàtica (actual, originTemàtica (actual, originTemàtica (actual, originTemàtica (actual, original...)al...)al...)al...)    

b.b.b.b. EscenografiaEscenografiaEscenografiaEscenografia    

c.c.c.c. LlenguatgeLlenguatgeLlenguatgeLlenguatge    

d.d.d.d. Trascendència de l´obraTrascendència de l´obraTrascendència de l´obraTrascendència de l´obra    

e.e.e.e. Opinió personal: judici críticOpinió personal: judici críticOpinió personal: judici críticOpinió personal: judici crític    
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