
 
 

PRAZAS 
MÓDULO I 5 
MÓDULO II 5 
MÓDULO III 

Monográfico A  16 
Monográfico B  16 

 
 

PREZOS COMUNIDADE UNIVERSITARIA 
MÓDULO I 45 euros 
MÓDULO II 45 euros 
MÓDULO III  

Monográfico A  50 euros 

DIRECCIÓN 
( 5 ETCS) 

MÓDULO I 
 
 
 

Dramaturxia e dirección / 
42h 

Iluminación / 8h 
(50h) 

 
 
 

***** 
 

Datas e horarios 
 

Setembro / Decembro 
 

 Todos os luns, do 30 de 
setembro ao 2 de decembro 

Horario: 19,00 - 23,00  
 

(8 horas de prácticas serán 
acordadas co grupo) 

 
 
 

(2 ETCS) 
 

 

MÓDULO II 
 
 
 

Prácticas de dirección   
(50h) 

 
 
 
 
 

***** 
 

Datas e horarios 
 

Marzo 
 

Todos os luns 
Horario: 18,30 - 21,30 

 
(35 horas restantes a libre 
elección do grupo, a cubrir 

entre as 16,00 e as 21,00 de 
todo o mes de marzo) 

 
 
 

(2 ECTS) 
 

MÓDULO III 
Compañía en residencia: 

MATARILE 

 
A.Monográfico de creación 

teatral / 8h 
 

B.Monográfico de 
iluminación / 28h 

(36h) 

 
***** 

 
Datas e horarios 

 
Febreiro / Marzo 

 
Monográfico A: 13,20,27de 

febreiro 
Horario: 18,30 - 21,00 

 
 Monográfico B:  25,26,27,28 de 

marzo / 7,8,9,10 de abril 
Horario: 18,30 - 22,00 

 

(1 ECTS) 

 



Monográfico B  60 euros 
MÓDULO III completo 70 euros 

 
CURSO COMPLETO (3 módulos)  130 euros (1º prazo: 70 / 2º prazo: 60)* 
 

TAXA XERAL 
MÓDULO I 70 euros 
MÓDULO II 70 euros 
MÓDULO III  

Monográfico A  80 euros 
Monográfico B             100 euros 

 
CURSO COMPLETO (3 módulos)  250 euros (1º prazo: 125 / 2º prazo: 125)* 
 
*1º prazo antes do día 26 de setembro de 2013 / 2º prazo antes do día 10 de xaneiro de 2014 
 

PRAZO e LUGAR DE MATRÍCULA 
Desde o día 12 de setembro, na Área de Cultura da USC (Colexio de San Xerome, praza do 
Obradoiro, s/n) 
 
NOTA. Terán prioridade na matrícula aqueles/as que a fagan polo curso completo, así como 
a comunidade universitaria sobre o resto 
 

ESPAZO 
O curso completo desenvolverase na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño (Campus Vida) 
 
 

PROFESORADO 
 
MÓDULO I e MÓDULO II  Roberto Salgueiro 
 
MÓDULO III Creación teatral Ana Vallés 

Iluminación  Baltasar Patiño 
 

 
CONTIDOS 
 
Roberto Salgueiro 
Dirixir unha posta en escena é poñer en uso unha serie de ferramentas que nos permitan contar unha historia. 
Recoñecer e coñecer cales son esas ferramentas e entender que as historias non teñen porque estar sometidas á 
linealidade nin á referencia empírica do mundo real resulta ser o fundamento básico para construír calquera 
arquitectura. Porque iso é, en definitiva, unha historia: unha estrutura que so debe responder á coherencia interna 
do seu mundo. A diferenza da literatura dramática, a posta en escena debe estar argumentada no emprego sólido 
do actor así como do espazo onde se constrúe esa historia, que vén determinado pola iluminación, os obxectos 
físicos, o vestiario, o son… Todo o cal debe ser concibido nunha forma, o que lle dará o valor estético que definirá á 
creación teatral. 

 
Ana Vallés 
Por un lado está a miña atracción por atrapar a realidade en ficción, de achegarme ao casual, ao acontecemento, á 
enerxía do que se crea por primeira vez, sen repeticións. E por outro lado incidir nesa mesma imposibilidade, tendo 
en conta o artificio que supón toda a representación. 
 



Tanto na forma como no contido propoño a busca dunha mestura entre o documental e a ficción. Aparentemente. 
O proceso de ensaio dunha creación: que comeza cunha conferencia, transfórmase en teatro e remata en coloquio. 
 
Pero aquí querería facer preguntas. Ou preguntarme a min mesma, por exemplo: que é o que fago en teatro? Ou, 
dito doutra maneira, que é ter unha idea en teatro?* 
 
Ter unha idea é un acontecemento raro, tense poucas veces. E cando se ten, esa idea está comprometida desde o 
primeiro momento cun modo de expresión, é inseparable dese modo de expresión. Eu fago teatro e vós vides 
compartir iso que eu fago. O teatro é presenza e comunicación. 
 
Esa idea que eu teño será sempre teatral; non será transferible ao cine, á literatura, á música. Hai un concepto de 
teatro no que me movo. As miñas ideas so teñen sentido nese marco. Non están por aí voando  e cázoas eu; teño 
que crealas dentro dese marco. A creación é algo completamente solitario: eu teño algo que comunicarlle a alguén. 
Pero de entrada non podo dicir “vou facer isto”, porque “isto” non sei o que é. 
 
*(referencia: “ter unha idea en cine”, conferencia de Gilles Delleuze) 
 

Baltasar Patiño 
Iluminación 
Ese espazo baleiro, pero baleiro de que? 
Falaremos de luz, de iluminación, de como iluminar sen morrer no intento, da súa relación co espazo escénico, coa 
dramaturxia, de como encontrar opcións, e tratar de acertar coa correcta, estudaremos casos concretos e falaremos 
das vosas propostas, dúbidas e como sernos operativos dentro dun teatro 
 
A luz como 
Como espazo escénico 
Amplificador de sensacións 
A luz simplemente correcta 
Diferenzas entre alumado e iluminación 
Como “personaxe” 
Como apoio 
Relación entre espazo escénico e iluminación 
Iluminación no teatro – Iluminación na danza 
Poñer as cousas do revés 
Facer posibles as ideas – utilidade dos “accidentes” 
Coro ou non “cor”, corrección e temperatura na iluminación 
Utilizar as limitacións 
 
 

 
 



 
 

PRAZAS 
MÓDULO I 16 
MÓDULO II 16 
MÓDULO III 16 
 
 

PREZOS COMUNIDADE UNIVERSITARIA 
MÓDULO I 45 euros 
MÓDULO II 45 euros 
MÓDULO III 60 euros 
 
CURSO COMPLETO (3 módulos)  130 euros (1º prazo: 70 / 2º prazo: 60)* 
 

TAXA XERAL 
MÓDULO I 70 euros 
MÓDULO II 70 euros 

INTERPRETACIÓN 
(5 ETCS) 

MÓDULO I 
 
 
 

Interpretación  / 20h 
Corpo  /  18h 

Voz  /  12h 
Iluminación  /  4h 

(54h) 

 
***** 

 
Datas e horarios 

 
Setembro /  Decembro 

 
 Todos os martes e mércores, 
do 30 de setembro ao 18 de 

decembro 
Horario: 19,00 - 21,00 

 
 
 

(2 ETCS) 
 

 

MÓDULO II 
 
 
 

Interpretación  /  42h 
Corpo  /  6h 
Voz   /  6h 

(54h) 

 
 

***** 
 

Datas e horarios 
 

Febreiro 
 Todos os luns, martes e 

mércores  
Horario: 18,30 a 21,00 

 
 

Marzo 
Luns 10,17,24 

Horario: 18,30 - 21,30 
 

(2 ECTS) 
 

MÓDULO III 
Compañía en residencia: 

MATARILE 

 
Monográfico de 
interpretación  

(28h) 

 

 

***** 
 

Datas e horarios 
 

Marzo / Abril 

 
 31 de marzo, 1,2,3,7,8,9, 10 de 

abril 
Horario: 18,30 - 22,00 

 

 

 

(1 ECTS) 

 



MÓDULO III 120 euros 
 
CURSO COMPLETO (3 módulos)  220 euros (1º prazo: 120 / 2º prazo: 100)* 
 
*1º prazo antes do día 26 de setembro de 2013 / 2º prazo antes do día 10 de xaneiro de 2014 
 

PRAZO e LUGAR DE MATRÍCULA 
Desde o día 12 de setembro, na Área de Cultura da USC (Colexio de San Xerome, praza do 
Obradoiro, s/n) 
 
NOTA. Terán prioridade na matrícula aqueles/as que a fagan polo curso completo 
 

ESPAZO 
O MÓDULO I  será impartido na sala “Espazo Baleiro”, sita nos baixos da Facultade de Filoloxía. 
Os MÓDULOS II e III serán impartidos na sala de teatro Roberto Vidal Bolaño (Campus Vida) 

 
 

PROFESORADO 
 
MÓDULO I Interpretación  Roberto Leal 
  Corpo   Uxía Vaello 
  Voz   Pablo Ferradás 
  Iluminación  Roberto Salgueiro 
 
MÓDULO II Interpretación  Roberto Salgueiro 
  Corpo   Uxía Vaello 
  Voz   Pablo Ferradás 
 
MÓDULO III Interpretación  Ana Vallés 
 
 

CONTIDOS 
 
Roberto Salgueiro 
Establecendo puntos de partida. 
 
A influencia da retórica durante os séculos XVII e XVIII na escasa formación do actor europeo incidiu de maneira 
fundamental nunha concepción logocentrista da interpretación: o actor, respondendo a uns ou outros códigos 
xestuais, estaba ao servizo dun texto que debía ser, fundamentalmente,  enunciado. Este peso da palabra dita aínda 
é perceptible hoxe non so nunha praxe escénica abondo espallada senón na propia concepción que o público, en 
xeral, ten da arte do actor. Atrapado no texto, o corpo e o ánimo do intérprete padecen os límites que a palabra 
literaria impón,  e por esta razón o actor debe recoñecer cales son as ferramentas básicas coas que conta para 
construír un personaxe.  Así, a súa materialidade (corpo e voz, e necesariamente nesta orde) deben constituírse en 
punto de partida básico. E comprender o valor estético desa materialidade resulta unha necesidade principal. Por 
esa razón, non é obxectivo deste curso establecer un xeito de estar en escena, presentar una única maneira 
(estética) de entender a interpretación teatral. Ao contrario, é a principal intención  abrir as portas a un mundo 
amplo onde os personaxes poidan ser construídos e exhibidos desde diferentes ángulos, recoñecendo que o punto 
de partida sempre é o mesmo: as incertezas e medos, as alegrías e ánimos, as emocións e o alento que se conteñen 
nun recipiente de carne e óso que a natureza lle outorgou a cada actriz e a cada actor, e que estes deben de 
coñecer para despois sitúalo en escena desde una perspectiva estética definida. 
 
O rigor, a disciplina e a ética deste traballo conforman un xeito de entender a arte dramática que, en definitiva, vai 
modelar a creación que imos compartir co público. Non se trata de ser actor, senón de como ser actor. E nese como 
entran en xogo valores éticos e estéticos. 



 

Ana Vallés 
Como é habitual no meu traballo, as personalidades e capacidades dos participantes serán a base do proceso, 
amosando as persoas sen o enmascaramento dun personaxe, partindo das súas experiencias e das relacións que se 
provoquen, que dará lugar a unha estrutura asociativa non narrativa. 
 
Busco nos intérpretes unha forma de estar que esvaia os límites da realidade e a representación, onde comeza unha 
ou termina a outra, que é “verdade” ou “mentira”, que é máis natural o improvisado e onde reside concretamente 
o “artificial”, o artificio implícito en calquera representación. Manexar esa ambigüidade ou aparente confusión é o 
que me resulta máis estimulante hoxe por hoxe, porque ademais, ten algunha importancia saber que é que? Onde 
comeza ou remata a improvisación, que parte de realidade ou ficción hai nun personaxe, nunha persoa? 
 


