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TALLER 7 - EXPRESSAR AMB EL COS I LA VEU - PILAR PRIETO

ACTIVITAT AUTOAVALUACIÓ 1

LECTURA EXPRESSIVA AMB EL COS I LA VEU

OBJECTIU

Practicar la lectura expressiva a través de la comprensió lectora i interpretació
del text, la projecció i modulació de la veu, una posició corporal oberta, la
connexió natural entre cos i veu, la reducció de la por escènica i la millora de
l’autoconfiança.

TEMPS NECESSARI

30 minuts. 5 minuts per assajar el text, 10 minuts per llegir-lo en veu alta i
enregistrar-lo en vídeo, i 10 minuts per valorar-lo i tornar-lo a enregistrar.

NOMBRE DE PERSONES

Individual.

NECESSITATS TÈCNIQUES

Un dispositiu per enregistrar en vídeo.

INSTRUCCIONS

1. Llegeix el fragment següent del text Com s’ha de llegir, de Josep Pla, seguint
les indicacions que figuren a (2):

Com s’ha de llegir, Josep Pla

No crec pas que bàsicament la qüestió consisteixi a llegir molt, sinó a
llegir bé. Jo, almenys, he defensat sempre aquest principi;
malauradament no l'he pas practicat sempre. De jove —de disset a
vint-i-set anys— vaig llegir tot el que em caigué a les mans —o sigui
desordenadament. Havent disposat d'una memòria una mica viva, la
lectura, vasta i desordenada, em creà la il·lusió que avançava
positivament. Vaig adonar-me, però, que no era pas així. Ja comprenc
que llegir bé és dolorós i difícil. Posar atenció en les coses —en un text-,
mirar-les bé, pausadament, implica un gran esforç. L'estat natural de
l'home no és pas l'atenció: és la dispersió, és volar de branca en branca
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com els ocells. Per això observar és més difícil que xerrar, que
improvisar, que delirar. Observar és més difícil que pensar.       

Notes disperses. Ed. Destino

2. Llegeix en veu alta el text tenint en compte les indicacions següents,
adequades a l’expressivitat del text, i enregistra’l en vídeo:

- Empra una bona dicció i llegeix el text amb claredat articulatòria i
vocalització correcta dels sons.
- Empra una velocitat adequada.
- Empra un volum adequat, és a dir, una intensitat ni massa alta ni
massa baixa.
- Fes servir una entonació natural i expressiva (ni molt monòtona, ni
molt emfàtica).
- Fes servir signes gestuals que et connectin amb l'audiència, propis del
llenguatge corporal obert.
- Empra una comunicació gestual que acompanyi de forma natural el
text.
- Fes variar aquestes estratègies per a fer el discurs més dinàmic.

Per escoltar els consells que t’ofereix el poeta Josep Pedrals per a fer una bona
lectura en veu alta, mira el vídeo “Lectura en veu alta: 10 consells” que trobaràs
a l’enllaç següent: https://youtu.be/hKPPh4H6_38

3. Visiona el que has enregistrat per valorar els ítems que figuren a (2). Cal
valorar si el to general és el correcte i que la teva interpretació no soni apagada
o avorrida. És millor si un company o familiar t’ajuda i et dona les seves
impressions.

4. Amb tots els comentaris, intenta millorar la primera versió i enregistra-la de
nou.

GUIA PER A L’AUTOAVALUACIÓ I REFLEXIÓ

L'avaluació es basarà en l’escolta de la gravació que has fet. Els punts
importants a tenir en compte són els que figuren a les indicacions i es
relacionen amb els consells que t’hem donat al taller per evitar la monotonia
prosòdica i gestual. Repeteix la teva interpretació tantes vegades com calgui
fins que et convenci.
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