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’

Acadèmia Valenciana de la Llengua, a través de la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic, ha elaborat i publicat uns quants
vocabularis específics corresponents a diverses activitats lúdiques i
professionals en què s’han inventariat els termes propis d’aquells àmbits. A
tots ells s’afig ara el Vocabulari de les arts escèniques. Fem així mínima justícia
a actors, directors, periodistes, crítics teatrals, empresaris i tots aquells que
van fer i fan possible que en els escenaris estiguera i estiga present el nostre
idioma valencià.
Este vocabulari pot resultar especialment útil a aquelles persones relacionades amb les arts escèniques que hagen d’usar habitualment la terminologia pròpia d’eixe camp, en especial si desconeixen un determinat terme
en valencià o simplement tenen dubtes i necessiten concretar el significat o
confirmar l’adequació i la correcció d’un vocable.
Com que les arts escèniques són expressions de naturalesa social, cultural i artística, disposen des de temps immemorials d’un codi específic extraordinàriament ric i, al mateix temps, agrupen llenguatges, tècniques i formes
d’expressió de diverses disciplines. A més, la representació contemporània
afavorix l’aparició de noves formes escèniques que traspassen els límits dels
gèneres convencionals i introduïxen una complexitat que demana repensar
les categories habituals per a descriure-les adequadament.
La teatralitat, l’element més característic del fet escènic i fonament que
facilita la comunicació entre els artistes i el públic, adopta formes molt diverses: un número de màgia, una dansa popular, una comèdia rosa, una obra
teatral trencadora i agosarada... Per això, davant de l’àmplia gamma de propostes, a vegades falten instruments terminològics i definicions més rigoroses d’alguns conceptes provinents de la història de les arts que, atenent les
pràctiques escèniques actuals, mereixen ser puntualitzats i clarificats.
Així, per a reunir les més de 1.600 entrades que formen el Vocabulari de
les arts escèniques, no sols s’ha tingut molt en compte la terminologia històrica, sinó també el lèxic provinent dels nous mitjans, de les noves tecnologies i
de les noves formes d’expressió escènica, sense oblidar les moltes coincidències amb altres disciplines artístiques.

10

La terminologia tècnica que incorpora el vocabulari comprén, per tant,
el lèxic dels oficis que tenen relació amb les arts escèniques, la representació
i l’escenificació de les diferents tipologies d’espectacle, les parts de la sala
teatral, la coreografia i la dramatúrgia, els elements escenogràfics, els decorats, les tècniques i les ferramentes usades habitualment, la maquinària, els
equipaments i els components escènics i, en definitiva, les tècniques i els
instruments propis d’este sector artístic i professional.
No volem acabar esta presentació sense agrair l’assessorament que,
en la fase de redacció d’este vocabulari, la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic de l’AVL va rebre de Josep Policarpo, productor teatral
i membre de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya; de Ramon Roselló, membre del Consell Valencià de Cultura i professor de la Universitat de
València, especialista en teoria i pràctica de l’anàlisi teatral i en història del
teatre contemporani; i de Biel Sansano, catedràtic de la Universitat d’Alacant,
especialista en literatura contemporània i en història i crítica del teatre. Tots
tres, des de la seua extraordinària experiència professional, han contribuït
a enriquir de manera molt significativa el treball que el lector té a les mans.

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA
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A fi de poder manejar adequadament el present vocabulari i entendre el sentit
precís de cada marca, cal tindre en compte les indicacions següents:
1. Cada entrada del diccionari està constituïda bàsicament per un lema, que
pot constar d’una o més paraules, escrit en color blau i en negreta; la categoria gramatical, escrita en cursiva, i la definició, escrita en redona. A continuació, en línia a banda i precedides d’un redolí, s’indiquen les equivalències en
castellà, en anglés, en francés i en italià amb les abreviatures cast., angl., fr. i it.,
respectivament:
mutis m. inv. Acció de retirar-se un actor de l’escena en una obra teatral.
• cast. mutis.
• angl. exit.
• fr. sortie de la scène.
• it. uscita dalla scena.
dansa contemporània f. Disciplina de dansa coreografiada sorgida durant el segle XX que incorpora elements de diferents estils de ball.
• cast. danza contemporánea.
• angl. contemporany dance.
• fr. danse contemporaine.
• it. danza contemporanea.
2. Si una expressió té diversos significats, cada significat s’incorpora en entrades diferents identificades per un superíndex:
localitat1 f. Entrada per a un espectacle.
• cast. localidad.
• angl. ticket.
• fr. entrée.
• it. biglietto.
localitat2 f. Seient d’un local destinat a espectacles públics.
• cast. localidad.
• angl. seat.
• fr. place.
• it. sedile.
3. Si una paraula presenta variació entre la forma de masculí i la de femení,
el morfema de femení s’indica després del lema precedit d’un guionet:
portador -a m. i f. Acròbata encarregat de sostindre o de rebre els
seus companys, bé en els exercicis aeris, bé en els equilibris de
terra.
• cast. portor -ra.
• angl. catcher.
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• fr. porteur -euse.
• it. lanciatore -trice.
En el cas de lemes que estiguen constituïts per una locució, el femení s’expressa a continuació del masculí, de forma completa i precedit d’una barra:
actor de caràcter / actriu de caràcter m. i f. Actor o actriu que
representa papers de persones d’edat.
• cast. actor de carácter / actriz de carácter.
• angl. character actor / character actress.
• fr. acteur de caractère / actrice de caractère.
• it. attore caratterista / attrice caratterista.
4. Les formes que es consideren secundàries no estan definides, sinó que remeten a la forma principal, en la qual s’inclou la definició:
comèdia lleugera f. Vodevil.
• cast. comedia ligera.
• angl. vaudeville.
• fr. vaudeville.
• it. vaudeville.
En el cas de lemes que presenten una lleu variació morfològica, com ara les
paraules acabades en -ista, la variant secundària s’introduïx a continuació de
la principal, entre parèntesis, precedida de la conjunció o:
sainetista (o sainetiste -a) m. i f. Autor de sainets.
• cast. sainetista.
• angl. writer of sainetes.
• fr. auteur de saynètes / auteure de saynètes.
• it. scrittore di sainetes / scrittrice di sainetes.
5. Els estrangerismes no adaptats estan entrats en cursiva i amb l’abreviatura
corresponent de l’idioma de procedència entre claudàtors, indicant així de
manera explícita la forma com cal escriure’ls quan són utilitzats en un text
qualsevol:
développé [fr.] m. En el ballet, moviment que consistix a flexionar
una cama a l’altura del genoll de la cama de suport i desplegar-la lentament fins que quede completament estesa.
• cast. développé.
• angl. développé.
• fr. développé.
• it. développé.
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Abreviatures utilitzades
adj. adjectiu
adv. adverbi
angl. anglés
cast. castellà
f. substantiu femení
fr. francés
gr. grec
inv. invariable
it. italià
jap. japonés
loc. adj. locució adjectiva
loc. adv. locució adverbial
loc. orac. locució oracional
loc. verb. locució verbal
m. substantiu masculí
pl. plural
v. intr. verb intransitiu
v. pron. verb pronominal
v. tr. verb transitiu
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abast m. En luminotècnia, distància
existent entre el projector o aparell
lumínic i el personatge o zona que
han de ser destacats.
• cast. alcance.
• angl. range.
• fr. portée.
• it. portata.
abonament m. Contracte pel qual es
paga una quantitat per tindre dret
a acudir a un local d’espectacles,
durant un temps determinat o una
certa quantitat de vegades.
• cast. abono.
• angl. season ticket.
• fr. abonnement.
• it. abbonamento.
abonar v. tr. i pron. Pagar un abonament.
• cast. abonar.
• angl. to purchase a season ticket.
• fr. abonner.
• it. abbonare.
abraçadora f. Peça, generalment de
metall, que s’usa per a fixar i assegurar projectors, aparells d’il·luminació
i elements de l’escenografia a les
barres metàl·liques de subjecció.
• cast. abrazadera.
• angl. binding clamp.
• fr. collier.
• it. morsetto.
abstracció f. Procés creatiu que, en
qualsevol dels aspectes de la dramatúrgia i la posada en escena,
s’oposa a la figuració.
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a boca loc. adv. Cap a la zona de l’escenari on es troba el públic.
• cast. hacia el proscenio.
• angl. downstage.
• fr. à la face.
• it. in fronte.
a borderó loc. adv. Repartint els beneficis de taquilla.
• cast. a borderó, à bordereau.
• angl. à bordereau.
• fr. à bordereau.
• it. a borderò, à bordereau.
a escena interj. S’usa per a indicar als
actors que han d’ocupar el lloc
que els correspon en l’escenari o
situar-se entre bastidors per a fer la
seua entrada en escena.
• cast. a escena.
• angl. places please.
• fr. en scène.
• it. ognuno al suo posto.
a fòrum loc. adv. Cap a la zona de l’escenari contrària d’on es troba el públic.
• cast. hacia el foro.
• angl. upstage.
• fr. au lointain.
• it. al fondo del palcoscenico.
à terre [fr.] loc. adv. En ballet, de manera
que durant la realització d’un moviment una o les dos cames queden
sense alçar.
• cast. à terre.
• angl. à terre.
• fr. à terre.
• it. à terre.
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• cast. abstracción.
• angl. abstraction.
• fr. abstraction.
• it. astrazione.
absurd m. Teatre de l’absurd.
• cast. absurdo.
• angl. absurd.
• fr. absurde.
• it. assurdo.
accent m. Energia, ritme o entonació
peculiar amb què s’expressa un actor segons l’estat anímic o la situació del personatge que representa
en l’obra.
• cast. acento.
• angl. emphasis.
• fr. emphase.
• it. enfasi.
accentuar1 v. tr. Recalcar una paraula, una frase o una part del discurs
dramàtic de forma expressiva, bé
pronunciant el text amb excessiva
lentitud, bé marcant les síl·labes.
• cast. acentuar.
• angl. to emphasize.
• fr. mettre l’emphase sur.
• it. enfatizzare.
accentuar2 v. tr. Donar èmfasi expressiu a un moment de l’acció dramàtica.
• cast. acentuar.
• angl. to emphasize.
• fr. souligner, mettre l’accent sur.
• it. enfatizzare, sottolineare.
accessoris m. pl. Elements mobles i
aparells poc voluminosos que són
necessaris en la posada en escena
d’una obra teatral.
• cast. accesorios.
• angl. accessories.
• fr. accessoires.
• it. accessori.
acció1 f. Procés dinàmic integrat per
exposicions verbals, gestos, moviments i actituds, així com per diversos recursos d’escenografia, destinat a expressar i verificar el drama.
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• cast. acción.
• angl. action.
• fr. action.
• it. azione.
acció2 f. Fets que constituïxen l’argument d’una obra.
• cast. acción.
• angl. action.
• fr. action.
• it. azione.
acció dramàtica f. Fets o actes que, des
d’un punt de vista escènic, constituïxen l’argument d’una obra.
• cast. acción dramática.
• angl. dramatic action.
• fr. action dramatique.
• it. azione drammatica.
acció principal f. En una obra teatral,
acció que constituïx l’eix al voltant
del qual es desenvolupa l’acció dramàtica.
• cast. acción principal.
• angl. main action.
• fr. action principale.
• it. azione principale.
acció secundària f. En una obra teatral, acció que es desenvolupa com
a contrapunt de l’acció principal i
que servix per a rebaixar la tensió
dramàtica i aportar altres punts de
vista o matisos diferents sobre l’acció dramàtica.
• cast. acción secundaria.
• angl. secondary action.
• fr. action secondaire.
• it. azione secondaria.
acció simultània f. En una obra teatral,
acció que ocorre al mateix temps
que una altra i a la vista del públic.
• cast. acción simultánea.
• angl. simultaneous action.
• fr. action simultanée.
• it. azione simultanea.
accionar v. intr. Executar, un intèrpret,
les accions, sentiments o moviments que componen un determinat paper.

• cast. acotar.
• angl. to annotate.
• fr. annoter.
• it. annotare.
acrobàcia1 f. Especialitat circense consistent a fer acrobàcies.
• cast. acrobacia.
• angl. acrobatics.
• fr. acrobatie.
• it. acrobazia.
acrobàcia2 f. Exercici físic d’agilitat o
d’equilibri, caracteritzat per la dificultat o el risc que presenta.
• cast. acrobacia.
• angl. acrobatics.
• fr. acrobatie.
• it. acrobazia.
acrobàcia aèria f. Acrobàcia artística,
individual o grupal, que es realitza
suspés en l’aire, generalment seguint una coreografia i amb l’única
subjecció d’una tela, una corda o
qualsevol altre element que penja
del sostre.
• cast. acrobacia aérea.
• angl. aerial acrobatics.
• fr. acrobatie aérienne.
• it. acrobazia aerea.
acrobàcia còmica f. Acrobàcia executada amb l’objectiu de provocar el
somriure o la rialla.
• cast. acrobacia cómica.
• angl. comic acrobatics.
• fr. acrobatie comique.
• it. acrobazia comica.
acrobàcia en terra f. Acrobàcia artística, individual o grupal, que es realitza en terra, generalment sense
aparells i seguint una coreografia.
• cast. acrobacia en suelo.
• angl. ground skills, ground acrobatics.
• fr. acrobatie au sol.
• it. acrobazia al tapetto.
acròbata m. i f. Persona que fa acrobàcies.
• cast. acróbata.
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• cast. accionar.
• angl. to act.
• fr. actionner.
• it. interpretare.
acoblar v. tr. Anivellar.
• cast. acoplar.
• angl. to trim.
• fr. ajuster.
• it. aggiustare.
acomodador -a m. i f. Persona que en
els teatres s’encarrega d’indicar als
espectadors els seients que han
d’ocupar.
• cast. acomodador -ra.
• angl. usher -ette.
• fr. placeur -euse, ouvreur -euse.
• it. maschera.
acompanyament m. Persona o persones que en les representacions
teatrals ixen a escena sense parlar o
es limiten a pegar crits i dir algunes
paraules.
• cast. acompañamiento.
• angl. accompaniment.
• fr. accompagnement.
• it. accompagnamento.
acompanyament musical m. Complement harmònic d’una representació
teatral, que pot consistir en una
composició creada expressament o
en una peça preexistent.
• cast. acompañamiento musical.
• angl. accompaniment.
• fr. accompagnement musical.
• it. accompagnamento.
acotació f. En un text teatral, descripció
o nota explicativa feta al marge dels
diàlegs que fa referència a la disposició de l’escena, al moviment i la
vestimenta dels personatges, a la illuminació o a altres aspectes tècnics.
• cast. acotación.
• angl. stage direction.
• fr. indication scénique.
• it. didascalia.
acotar v. tr. Posar acotacions (a un escrit).
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• angl. acrobat.
• fr. acrobate.
• it. acrobata.
acròbata aeri / acròbata aèria m. i f.
Persona que fa acrobàcies aèries.
• cast. acróbata aéreo / acróbata
aérea.
• angl. aerialist, aerial acrobat.
• fr. acrobate aérien / acrobate aérienne.
• it. acrobata aereo / acrobata aerea.
acròbata de terra m. i f. Persona que fa
acrobàcies en terra.
• cast. acróbata de suelo.
• angl. ground acrobat, floor acrobat.
• fr. acrobate au tapis.
• it. acrobata al tappeto.
acrobatisme m. Professió i exercici de
l’acrobàcia.
• cast. acrobatismo.
• angl. acrobatism.
• fr. acrobatisme.
• it. acrobatismo.
acta est fabula [llatí] loc. orac. En el
teatre romà, frase que es pronunciava a la fi de les representacions
per a indicar que la funció s’havia
acabat.
• cast. acta est fabula.
• angl. acta est fabula.
• fr. acta est fabula.
• it. acta est fabula.
acte1 m. Part en què es dividix una obra
de teatre.
• cast. acto.
• angl. act.
• fr. acte.
• it. atto.
acte2 m En l’Edat Mitjana i el Renaixement, composició dramàtica breu
basada en temes religiosos o profans.
• cast. auto.
• angl. auto.
• fr. auto.
• it. auto.
22

acte sacramental Peça dramàtica en
un acte, de caràcter al·legòric, que
té com a inspiració les Sagrades Escriptures.
• cast. auto sacramental.
• angl. auto sacramental.
• fr. auto sacramental.
• it. auto sacramental.
actitud f. Postura que adopta l’actor
per a expressar la situació i les reaccions físiques i anímiques del personatge que interpreta.
• cast. actitud.
• angl. attitude.
• fr. attitude.
• it. attitudine.
actor / actriu m. i f. Persona que representa un dels personatges que intervenen en una obra teatral.
• cast. actor -triz.
• angl. actor -tress.
• fr. acteur -trice.
• it. attore -trice.
actor còmic / actriu còmica m. i f. Actor o actriu especialitzats en papers
còmics.
• cast. actor cómico / actriz cómica.
• angl. comic actor / comic actress.
• fr. acteur comique / actrice comique.
• it. attore comico / attrice comica.
actor de caràcter / actriu de caràcter
m. i f. Actor o actriu que representa
papers de persones d’edat.
• cast. actor de carácter / actriz de
carácter.
• angl. character actor / character
actress.
• fr. acteur de caractère / actrice de
caractère.
• it. attore caratterista / attrice caratterista.
actor de repartiment / actriu de repartiment m. i f. Actor o actriu que
representa papers secundaris.
• cast. actor de reparto / actriz de
reparto.

• it. attore generico / attrice generica.
actoral adj. Propi de l’actor.
• cast. actoral.
• angl. actoral.
• fr. actoral -e.
• it. attorale.
actuació f. Interpretació que fa un actor d’un paper en una obra teatral.
• cast. actuación.
• angl. performance.
• fr. performance.
• it. interpretazione.
actualització f. Adaptació d’un text
o d’un espectacle teatral antic al
temps actual i a la problemàtica,
sensibilitat i llenguatge contemporanis.
• cast. actualización.
• angl. update.
• fr. mise à jour.
• it. aggiornamento.
actuar v. tr. Interpretar un paper en una
obra teatral.
• cast. actuar.
• angl. to play.
• fr. jouer.
• it. interpretare.
acústica f. Característiques d’un lloc o
d’un local relatives a la propagació
del so.
• cast. acústica.
• angl. acoustics.
• fr. acoustique.
• it. acustica.
ad libitum [llatí] loc. A voluntat, lliurement.
• cast. ad libitum.
• angl. ad libitum.
• fr. ad libitum.
• it. ad libitum.
adaptació1 f. Modificació d’una obra
literària per a ajustar-la a una estructura dramàtica, que té com a
resultat un espectacle teatral.
• cast. adaptación.
• angl. adaptation.
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• angl. supporting actor / supporting actress.
• fr. acteur dans un second rôle /
actrice dans un second rôle.
• it. attore non protagonista / attrice
non protagonista.
actor dramàtic / actriu dramàtica m. i
f. Actor o actriu especialitzats en papers dramàtics.
• cast. actor dramático / actriz
dramática.
• angl. dramatic actor / dramatic
actress.
• fr. acteur dramatique / actrice
dramatique.
• it. attore drammatico / attrice
drammatica.
actor principal / actriu principal m. i f.
Protagonista.
• cast. actor principal / actriz principal.
• angl. leading actor / leading actress.
• fr. acteur principal / actrice principale.
• it. attore principale / attrice principale.
actor secundari / actriu secundària
m. i f. Actor o actriu de repartiment.
• cast. actor secundario / actriz
secundaria.
• angl. supporting actor / supporting actress.
• fr. acteur dans un second rôle /
actrice dans un second rôle.
• it. attore non protagonista / attrice
non protagonista.
actor genèric / actriu genèrica m. i f.
Actor o actriu de repartiment que,
tot i ser generalment d’edat mitjana, poden adaptar-se a papers molt
diversos.
• cast. actor genérico / actriz genérica.
• angl. generic actor / generic actress.
• fr. acteur générique / actrice
générique.
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• fr. adaptation.
• it. adattamento.
adaptació2 f. Modificació d’una obra
dramàtica per a ser representada
davant d’un públic distint a aquell
al que anava destinat.
• cast. adaptación.
• angl. adaptation.
• fr. adaptation.
• it. adattamento.
administrador -a m. i f. Persona que té
al seu càrrec l’administració dels recursos d’un teatre o una companyia
teatral.
• cast. administrador -ra.
• angl. administrator.
• fr. administrateur -trice.
• it. amministratore -trice.
afectació f. Falta de naturalitat en la
interpretació.
• cast. afectación.
• angl. affectation.
• fr. affectation.
• it. affettazione.
afectat -ada adj. Que presenta afectació.
• cast. afectado -da.
• angl. affected.
• fr. affecté -ée.
• it. affettato -a.
aforada f. Descoberta.
• cast. aforada.
• angl. opening.
• fr. découverte.
• it. sforamento.
aforament m. Nombre màxim autoritzat de persones que pot admetre un
local públic.
• cast. aforo.
• angl. capacity.
• fr. capacité d’accueil.
• it. capienza.
aforar v. tr. Tancar la visual que té el
públic de la part de l’escenari que
queda fora de l’espai escènic.
• cast. aforar.
• angl. to mask.
24

• fr. masquer.
• it. mascherare.
aforar a la italiana loc. verb. Col·locar
les cametes en els dos laterals de
l’escenari en paral·lel a la boca.
• cast. aforar a la italiana.
• angl. Italian masking.
• fr. pendrilloner à l’italienne.
• it. mascherare.
aforar a l’alemanya loc. verb. Col·locar
les cametes en perpendicular a la
boca.
• cast. aforar a la alemana.
• angl. German masking.
• fr. pendrilloner à l’allemande.
• it. mascherare alla tedesca.
agència de contractació f. Entitat que
posa en contacte els artistes amb
els responsables de la programació
de sales o festivals que els volen
contractar.
• cast. agencia de contratación.
• angl. recruitment agency.
• fr. agence de recrutement.
• it. agenzia di reclutamento.
agent m. i f. Persona que exercix les
funcions que es fan habitualment
en l’àmbit de les agències de contractació.
• cast. agente.
• angl. manager.
• fr. agent artistique.
• it. agente.
agent de premsa m. i f. Persona que té
al seu càrrec els contactes amb els
mitjans de comunicació, a fi de difondre la imatge o les activitats de
la companyia artística, del muntatge de l’obra o dels actors.
• cast. agente de prensa.
• angl. press agent.
• fr. agent de presse.
• it. agente di stampa.
agent de publicitat m. i f. Persona que té
al seu càrrec la gestió de la publicitat
d’un determinat actor, companyia,
muntatge, institució o festival de teatre.

coordinació i d’organització.
• cast. ayudante de dirección.
• angl. assistant director.
• fr. assistant à la mise en scène /
assistante à la mise en scène.
• it. aiuto regista / aiuta regista.
ajudant de producció / ajudanta de
producció m. i f. Persona que té al
seu càrrec ajudar el productor en
les seues funcions, i realitzar-les si és
necessari.
• cast. ayudante de producción.
• angl. production assistant.
• fr. assistant de réalisation / assistante de réalisation.
• it. assistente di produzione.
ajudant de vestuari / ajudanta de
vestuari m. i f. Persona que ajuda
l’artista en els canvis de vestuari.
• cast. asistente de vestuario / asistenta de vestuario.
• angl. costume assistant.
• fr. assistant costumier / assistante
costumière.
• it. aiuto costumista.
ala f. En un escenari, part lateral que
s’estén a l’un o a l’altre costat del cos
principal.
• cast. ala.
• angl. wing.
• fr. aile.
• it. ala.
alçat m. Disseny de l’escenari, en la
seua projecció geomètrica i vertical,
sense atendre la perspectiva.
• cast. alzado.
• angl. elevation.
• fr. élévation.
• it. alzato.
aleta f. Tela pintada o cortina, penjada
o armada, que s’acobla a altres elements penjats per a evitar les descobertes laterals.
• cast. aletilla.
• angl. flipper-tail.
• fr. aileron.
• it. teletta di traguardo.
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• cast. agente de publicidad.
• angl. advertising agent.
• fr. agent de publicité.
• it. agente di pubblicità.
àgil m. i f. Acròbata que executa un
exercici en l’aire amb l’ajuda d’un o
més portadors.
• cast. ágil.
• angl. flyer.
• fr. voltigeur.
• it. agile.
agnició f. En el teatre clàssic, reconeixement d’un fet o d’una persona
per part dels personatges, cosa que
du l’argument al desenllaç.
• cast. agnición.
• angl. agnition.
• fr. agnition.
• it. agnizione.
agon m. Relació dinàmica, marcada
per l’acció, sovint conflictiva, entre
els personatges d’una obra teatral,
i especialment entre els seus protagonistes.
• cast. agón.
• angl. agon.
• fr. agôn.
• it. agone.
agonista (o agoniste -a) m. i f. Cadascun dels personatges que s’enfronten en la trama d’una obra teatral.
• cast. agonista.
• angl. agonist.
• fr. agoniste.
• it. agonista.
ajudant de cambra / ajudanta de
cambra m. i f. Persona que té la funció d’ajudar l’actor a vestir-se i maquillar-se.
• cast. ayuda de cámara.
• angl. dresser.
• fr. habilleur -euse.
• it. valletto -a.
ajudant de direcció / ajudanta de
direcció m. i f. Persona que assistix
el director d’una obra o espectacle
teatral, especialment en tasques de
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al·legoria f. Obra teatral de sentit allegòric.
• cast. alegoría.
• angl. allegory.
• fr. allégorie.
• it. allegoria.
al·legorització f. Acció o efecte d’allegoritzar.
• cast. alegorización.
• angl. allegorization.
• fr. allégorisation.
• it. rappresentazione con allegoria.
al·legoritzar v. tr. Donar un sentit allegòric (a alguna cosa).
• cast. alegorizar.
• angl. allegorize.
• fr. allégoriser.
• it. allegorizzare.
alta comèdia f. Comèdia que presenta
situacions urbanes contemporànies i relatives a l’aristocràcia i a l’alta
burgesia.
• cast. alta comedia.
• angl. high comedy.
• fr. haute comédie.
• it. alta commedia.
alts m. pl. Part superior de l’escenari, on
es troben l’engraellat, el teler i altres
elements de maquinària, luminotècnia i escenografia.
• cast. alturas.
• angl. fly tower.
• fr. cintre.
• it. graticcia.
amateur [fr.] m. i f. Que practica (una
persona) una activitat teatral, de
manera no professional, com a aficionat.
• cast. amateur.
• angl. amateur.
• fr. amateur.
• it. dilettante.
ambientació f. Conjunt d’efectes que
situen l’acció de l’obra en un context o en un espai determinat, a fi
de propiciar un ambient o altre.
• cast. ambientación.
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• angl. setting.
• fr. ambiance.
• it. ambientazione.
ambientador -a m. i f. Tècnic o expert
que té la responsabilitat d’aconseguir l’ambientació més idònia (escenografia, maquillatge, vestuari),
d’acord amb l’obra o l’escena que
haja de ser representada.
• cast. ambientador -ra.
• angl. ambiance creator.
• fr. créateur d’ambiance / créatrice
d’ambiance.
• it. ambientatore -trice.
ambientar v. tr. Produir un ambient
determinat (en un espectacle) per
mitjà de la decoració, la il·luminació
o altres elements.
• cast. ambientar.
• angl. to set.
• fr. situer.
• it. ambientare.
ambigú [pl. -ús] m. Antigament, dependència d’un teatre on se servien
menjars lleugers i begudes per als
espectadors.
• cast. ambigú.
• angl. buffet.
• fr. buffet.
• it. buffet.
ambigüitat f. Característica bàsica
d’un text teatral, o d’una proposta
escènica determinada, que s’intenta
resoldre en cadascuna de les representacions.
• cast. ambigüedad.
• angl. ambiguity.
• fr. ambiguïté.
• it. ambiguità.
amfiteatre1 m. Edifici romà de planta
circular o ovalada, amb graderies
que rodejaven un espai central on
tenien lloc diferents espectacles,
com ara lluites de gladiadors o de
feres.
• cast. anfiteatro.
• angl. amphitheatre.

AMFITEATRE

amfiteatre2 m. En els teatres moderns,
conjunt de seients col·locats habitualment en grades semicirculars.
• cast. anfiteatro.
• angl. amphitheatre.
• fr. amphithéâtre.
• it. anfiteatro.
amfiteatre3 m. Públic que ocupa l’amfiteatre.
• cast. anfiteatro.
• angl. amphitheatre.
• fr. amphithéâtre.
• it. anfiteatro.
amnèsia f. Oblit momentani del text
que ha de recitar un actor.
• cast. amnesia.
• angl. amnesia.
• fr. amnésie.
• it. amnesia.
amplificador m. Aparell per mitjà del
qual s’augmenta l’amplitud i la intensitat del so d’acord amb l’efecte
buscat en la representació teatral.
• cast. amplificador.
• angl. amplifier.
• fr. amplificateur.
• it. amplificatore.
anabolaí m. En el teatre grec, solo que
es cantava sense estructura estròfica.
• cast. anabolaí.
• angl. anabolai.
• fr. anabolai.
• it. anabolai.
anacrònic -a adj. Que conté algun anacronisme.

• cast. anacrónico -ca.
• angl. anachronistic.
• fr. anachonique.
• it. anacronistico -a.
anacronisme m. En un text teatral o
una posada en escena, incongruència que resulta del fet de presentar
alguna cosa com a pròpia d’un moment històric que no li correspon.
• cast. anacronismo.
• angl. anachronism.
• fr. anachronisme.
• it. anacronismo.
anagnòrisi f. Agnició.
• cast. anagnórisis.
• angl. anagnorisis.
• fr. anagnorisis.
• it. agnizione.
anàlisi del text f. Estudi del valor expressiu dels elements lingüístics
d’un text dramàtic que desemboca
en la posada en escena.
• cast. análisis del texto.
• angl. text analysis.
• fr. analyse du texte.
• it. analisi del testo.
anapest m. En la comèdia grega, part
principal del discurs del corifeu al
públic.
• cast. anapesto.
• angl. anapaest.
• fr. anapeste.
• it. anapesto.
àncora f. Caixa de contrapés.
• cast. áncora.
• angl. counterweight box.
• fr. boîte de contrepoids.
• it. cassa di contrappeso.
angle m. Decorat de dimensions reduïdes, que usualment s’utilitza per a
escenes de duració curta.
• cast. ángulo.
• angl. angle.
• fr. angle.
• it. angolo.
angle de projecció m. Angle format
per la trajectòria del feix de llum
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• fr. amphithéâtre.
• it. anfiteatro.
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d’un projector i les taules de l’escenari.
• cast. ángulo de proyección.
• angl. projection angle.
• fr. angle de projection.
• it. angolo di proiezione.
angle del feix de projecció m. Angle
de projecció.
• cast. ángulo del haz de proyección.
• angl. projection angle.
• fr. angle de projection.
• it. angolo di proiezione.
angle d’inclinació m. Angle de projecció.
• cast. ángulo de inclinación.
• angl. projection angle.
• fr. angle de projection.
• it. angolo di proiezione.
animació1 f. Acció i efecte de buscar i
consolidar un clima propici a la creació teatral i a la difusió d’un muntatge, un espectacle o una trajectòria teatral determinats.
• cast. animación.
• angl. animation.
• fr. animation.
• it. animazione.
animació2 f. Tècnica teatral a través
de la qual elements com els dibuixos o els titelles són dotats d’una
aparença de moviment, de manera
que els veiem com si foren éssers
animats.
• cast. animación.
• angl. animation.
• fr. animation.
• it. animazione.
animador1 -a m. i f. En un espectacle,
persona que promou la participació
i l’interés dels concurrents.
• cast. animador -ra.
• angl. compère, master of ceremonies.
• fr. présentateur -trice.
• it. presentatore -trice.
animador2 -a m. i f. Artista que s’encarrega de presentar, en funcions de
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café teatre, cabaret o varietats, els
diversos participants en l’espectacle
i que realitza, entre els diferents números, algun tipus d’actuació.
• cast. animador -ra.
• angl. compère, master of ceremonies.
• fr. présentateur -trice.
• it. presentatore -trice.
anivellar v. tr. Posar a nivell els decorats
penjats, els bastidors o altres elements que pengen de la pinta.
• cast. acoplar.
• angl. to trim.
• fr. ajuster.
• it. aggiustare.
anomenada f. Fama, reputació.
• cast. fama.
• angl. fame.
• fr. rénommée.
• it. fama.
antagonista (o antagoniste -a) m. i f.
Personatge que en una obra teatral
s’oposa a la figura del protagonista.
• cast. antagonista.
• angl. antagonist.
• fr. antagoniste.
• it. antagonista.
antena f. En un circ, cadascuna de les
estructures metàl·liques verticals
que sostenen la lona d’una carpa
per la part central, que tenen la
funció d’aguantar el conjunt de l’estructura d’una carpa.
• cast. antena.
• angl. pole.
• fr. mât, pillier.
• it. pilastro.
ANTENES

personatges com si parlaren per a
ells mateixos o amb un altre, i que
s’entén que els altres no escolten.
• cast. aparte.
• angl. aside.
• fr. aparté.
• it. a parte.
aplaudiment m. Acció i efecte d’aplaudir
com a expressió de reconeixement
amb què el públic premia la interpretació, la direcció, l’obra o l’espectacle.
• cast. aplauso.
• angl. applause.
• fr. applaudissement.
• it. applauso.
aplic m. Peça del decorat que s’unix a
l’escenografia bàsica, composta pel
teló, els bastidors i les bambolines, i
la complementa.
• cast. aplique.
• angl. set piece.
• fr. élément de décor.
• it. spezzato.
aplic de servici m. Llum protegit per
una pantalla per a contindre la
llum, que utilitza el traspunt durant
la representació per a seguir el guió
tècnic.
• cast. aplique de servicio, melampo.
• angl. lamp.
• fr. lampe.
• it. lampada.
apoteosi f. En una representació de
gran espectacle, escena final, muntada amb profusió de mitjans.
• cast. apoteosis.
• angl. apotheosis.
• fr. apothéose.
• it. apoteosi.
apropòsit m. Peça teatral breu i de circumstàncies.
• cast. apropósito.
• angl. àpropos.
• fr. àpropos.
• it. àpropos.
apunt m. Veu de l’apuntador que dicta
als actors el text de l’obra.
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antena central f. En un circ, estructura metàl·lica o pal que sosté la
lona d’una carpa pel punt central.
• cast. mástil.
• angl. central pole, main pole.
• fr. manche, mât central.
• it. pilastro principale.
anticlímax m. En una obra dramàtica,
acció descendent que seguix la culminació d’una acció tensa en què
l’autor ha acumulat un gran nombre
d’efectes expressius i conceptuals.
• cast. anticlímax.
• angl. anticlimax.
• fr. anti-climax.
• it. anticlimax.
antiheroi -oïna m. i f. En una obra dramàtica, personatge a qui s’atribuïxen les qualitats oposades a les que
solen caracteritzar l’heroi tradicional, encara que exercisca les funcions pròpies d’aquell.
• cast. antihéroe / antiheroína.
• angl. antihero / antiheroine.
• fr. antihéros / antiheroïne.
• it. antieroe / antieroina.
antístrofa f. En la dansa coral grega,
tornada dels cors que responia exactament, en esquema mètric, a una
estrofa prèvia.
• cast. antistrofa.
• angl. antistrophe.
• fr. antistrophe.
• it. antistrofe.
apagada f. Acció brusca d’apagar els
llums per a enfosquir una escena.
• cast. apagón.
• angl. blackout.
• fr. obscurcissement.
• it. oscuramento.
apagó m. Apagada.
• cast. apagón.
• angl. blackout.
• fr. obscurcissement.
• it. oscuramento.
apart m. Paraules que en la representació escènica diu qualsevol dels
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• cast. apunte.
• angl. prompt.
• fr. réplique.
• it. suggerimento.
apuntador -a m. i f. Persona que dicta
als actors el text de l’obra.
• cast. apuntador -ra.
• angl. prompter.
• fr. souffleur -euse.
• it. suggeritore -trice.
araceli m. Element escenogràfic utilitzat en la tramoia del Misteri d’Elx
consistent en un vehicle ascensor
format per plataformes sostingudes
per un arc en forma de paràbola on
van cinc àngels.
• cast. araceli.
• angl. araceli.
• fr. araceli.
• it. araceli.
aranya f. Gran canelobre penjat del sostre amb el qual s’il·luminava una sala
de teatre fins al final del segle XIX.
• cast. araña.
• angl. chandelier.
• fr. lustre.
• it. lampadario.
arc del prosceni m. Element en forma
d’arc, que cobrix i emmarca l’espai corresponent al prosceni d’un escenari.
• cast. arco del proscenio.
• angl. proscenium arch.
• fr. cadre de scène.
• it. arco del proscenio.
ARC DEL PROSCENI
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arc d’embocadura m. Arc del prosceni.
• cast. arco de embocadura.
• angl. proscenium arch.
• fr. cadre de scène.
• it. arco del proscenio.
argue m. Màquina que s’utilitza per
a pujar i baixar el teló de boca per
mitjà d’un cable que s’enrotlla en un
tambor a mesura que es fa girar una
manovella.
• cast. cabrestante.
• angl. capstan.
• fr. cabestan.
• it. argano.
argument1 m. Articulació dels fets sobre els quals es construïx una obra
teatral.
• cast. argumento.
• angl. plot.
• fr. intrigue.
• it. trama.
argument2 m. Resum sumari d’una obra
teatral.
• cast. argumento.
• angl. plot summary.
• fr. synopsis.
• it. sinossi.
argument principal m. Argument que
conté la trama principal d’una obra
quan esta té dos o més arguments.
• cast. argumento principal.
• angl. main plot.
• fr. intrigue principale.
• it. trama principale.
argument secundari m. Argument que
apareix en una obra, paral·lelament a
l’argument principal.
• cast. argumento secundario.
• angl. subplot.
• fr. intrigue secondaire.
• it. trama secondaria.
arlequí1 m. Personatge còmic propi de
la comèdia de l’art, que apareix en
escena amb un vestit fet de peces
triangulars de molts colors.
• cast. arlequín.
• angl. harlequin.

ARLEQUINS

arlequinada f. Gènere teatral de caràcter còmic en què l’arlequí representava el paper principal.
• cast. arlequinada.
• angl. harlequinade.
• fr. arlequinade.
• it. arlecchinata.
armadura f. Peça, conjunt de les peces
o estructura, feta usualment de taulons de fusta engalzats, que s’utilitza per a distints usos de l’escenografia i, particularment, per a ajustar-hi
una cortina americana.
• cast. armadura.
• angl. frame.
• fr. ferme de practicable.
• it. americana.
armadura de coberta f. Conjunt de
peces de fusta o de ferro que, engalzades, servix de suport a un arc
mentres es munta l’escenari.
• cast. armadura de cubierta.
• angl. roof frame.

• fr. charpente du toit.
• it. armatura dei tetti.
armar v. tr. Disposar adequadament
(els diversos elements escenogràfics que componen un decorat).
• cast. armar.
• angl. to build.
• fr. construire.
• it. allestire una quinta.
armer -a m. i f. En els teatres, persona
que s’encarrega de guardar, netejar
i posar a disposició dels actors les
armes que han de ser utilitzades en
una representació.
• cast. armero -ra.
• angl. armourer.
• fr. armurier -ière.
• it. fornitore di armi / fornitrice di armi.
arnés de vol m. Dispositiu constituït
per unes corretges i un cap proveït
de mosquetons, amb el qual l’artista se suspén d’uns cables enganxats
en el teler per a simular que vola sobre l’escena.
• cast. arnés de vuelo.
• angl. flight harness.
• fr. harnais de vol.
• it. imbracatura di volo.
arquetip m. Personatge, argument o
situació dramàtica que servix de
model original i primari per a creacions escèniques successives.
• cast. arquetipo.
• angl. archetype.
• fr. archétype.
• it. archetipo.
arquetipus m. inv. Arquetip.
• cast. arquetipo.
• angl. archetype.
• fr. archétype.
• it. archetipo.
arranjador -a m. i f. Persona que fa un
arranjament.
• cast. arreglista.
• angl. arranger.
• fr. arrangeur -euse.
• it. arrangiatore -trice.
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• fr. arlequin.
• it. arlecchino.
arlequí2 m. Cameta habitualment armada que forma part de la draperia
i delimita l’amplària de la boca.
• cast. arlequín.
• angl. tormentor.
• fr. manteau d’Arlequin.
• it. telaio della mantovana.

DE LES ARTS ESCÈNIQUES

arranjador -a

31

arranjament m. Adaptació d’una peça
musical o una cançó per a ser interpretada per determinats músics o
cantants o en el context d’un espectacle concret.
• cast. arreglo.
• angl. arrangement.
• fr. arrangement.
• it. arrangiamento.
arrevistar v. tr. Fer que una obra de teatre lírica adquirisca un caràcter de
revista.
• cast. arrevistar.
arrevistat -ada adj. Que té (una representació teatral) caràcter de revista
musical.
• cast. arrevistado -da.
art dramàtic m. Art propi de la interpretació teatral.
• cast. arte dramático.
• angl. dramatic arts.
• fr. art dramatique.
• it. arte drammatica.
artefacte de sala m. Artefacte d’illuminació situat en la sala.
• cast. artefacto de sala.
• angl. house light.
• fr. lumière de salle.
• it. luce di sala.
artefacte d’il·luminació m. Aparell
que s’utilitza per a il·luminar les representacions teatrals.
• cast. artefacto de iluminación.
• angl. illumination artifact.
• fr. artéfact d’illumination.
• it. artefatto di illuminazione.
articulació f. Vocalització.
• cast. articulación.
• angl. articulation.
• fr. articulation.
• it. articolazione.
articular v. tr. Vocalitzar.
• cast. articular.
• angl. to articulate.
• fr. articuler.
• it. articolare.
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artista (o artiste -a) m. i f. Persona que
actua professionalment en un espectacle.
• cast. artista.
• angl. artist.
• fr. artiste.
• it. artista.
artista convidat / artista convidada
m. i f. Actor que entra, puntualment,
en el repartiment d’una companyia
per a interpretar un determinat espectacle.
• cast. artista invitado / artista invitada.
• angl. guest star.
• fr. artiste invité / artiste invitée.
• it. artista invitato / artista invitata.
arts escèniques f. pl. Conjunt de les
arts que es realitzen, generalment,
damunt d’un escenari, el producte
de les quals és un espectacle.
• cast. artes escénicas.
• angl. performing arts.
• fr. arts du spectacle.
• it. arti performative.
arxiver -a m. i f. Persona que té la responsabilitat de guardar els exemplars de les obres en un teatre o en
una companyia.
• cast. archivero -ra.
• angl. archivist.
• fr. archiviste.
• it. archivista.
ascensor m. Aparell destinat a pujar i
baixar elements del decorat per a
canviar l’escenografia en un moment
determinat de la representació.
• cast. ascensor.
• angl. lift.
• fr. ascenseur.
• it. ascensore.
assaig m. Representació d’una obra teatral, execució d’un concert o d’un
altre espectacle, que servix de preparació i que es fa abans de la seua
presentació pública.

astracanada

assistent -a m. i f. Persona que s’encarrega d’ajudar l’artista circense en
l’aprenentatge o l’execució d’una
figura i vetlar perquè no caiga ni es
faça mal.
• cast. asistente de seguridad /
asistenta de seguridad.
• angl. spotter.
• fr. pareur -euse.
• it. assistente.
assistent de direcció / assistenta de
direcció m. i f. Ajudant de direcció.
• cast. asistente de dirección.
• angl. assistant director.
• fr. assistant à la mise en scène /
assistante à la mise en scène.
• it. aiuto regista / aiuta regista.
assumpte m. Tema o argument de
l’obra o de l’espectacle teatral.
• cast. asunto.
• angl. subject.
• fr. sujet.
• it. tema.
astracanada f. Peça teatral còmica
caracteritzada per una acció desficaciada.
• cast. astracanada.
• angl. slapstick commedy.
• fr. farce.
• it. farsa.
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• cast. ensayo.
• angl. rehearsal.
• fr. répétition.
• it. prova.
assaig general m. Assaig que es fa just
abans de l’estrena, i on s’intenten reproduir al màxim les condicions de
la representació en públic.
• cast. ensayo general.
• angl. dress rehearsal.
• fr. répétition générale.
• it. prova generale.
assaig a la italiana f. Assaig en el qual
es reproduïx accelaradament el text,
sense pauses ni entonació, a l’objecte
d’ajudar els actors a memoritzar-lo.
• cast. ensaya a la italiana.
• angl. Italian rehearsal.
• fr. répétition à l’italienne.
• it. prova all’italiana.
assaig a l’alemanya f. Assaig en el qual
es reproduïxen acceleradament els
desplaçaments dels actors a l’objecte d’aclarir els moviments escènics.
• cast. ensayo a la alemana.
• angl. German rehearsal.
• fr. répétition à l’allemande.
• it. prova alla tedesca.
assaig tècnic m. Assaig que es realitza
habitualment sense passar el text
per tal de comprovar canvis de decorat, llums i tots aquells aspectes
que durant la representació depenen del personal tècnic.
• cast. ensayo técnico.
• angl. technical rehearsal.
• fr. répétition technique.
• it. prova tecnica.
assemblé [fr.] m. En el ballet, salt en el
qual el ballarí alça una cama, salta
amb l’altra cama, les ajunta en l’aire
i cau sobre els dos peus.
• cast. assemblé.
• angl. assemblé.
• fr. assemblé.
• it. assemblé.
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atel·lana f. Farsa popular llatina, de caràcter satiricoburlesc, pràcticament
mímica, que se solia representar
després d’una tragèdia.
• cast. atelana.
• angl. Atellan farce.
• fr. atellane.
• it. atellana.
atracció f. Número solt de cant, de ball,
d’acrobatisme, de màgia, que figura
en el programa d’un espectacle.
• cast. atracción.
• angl. attraction.
• fr. attraction.
• it. attrazione.
attitude [fr.] f. En el ballet, figura d’equilibri en què el cos s’aguanta amb
una sola cama mentre es manté l’altra alçada amb el genoll flexionat en
un angle de 90º.
• cast. attitude.
• angl. attitude.
• fr. attitude.
• it. attitude.
ATTITUDE

attrezzista (o attrezziste -a) m. i f. Persona responsable de l’attrezzo.
• cast. atrecista.
• angl. property man / property
mistress.
• fr. accessoiriste.
• it. attrezzista.
attrezzo [it.] m. Conjunt d’accessoris,
especialment de mobiliari i de de34

coració, que s’utilitzen en el muntatge d’una escenografia.
• cast. atrezo.
• angl. properties.
• fr. accessoires.
• it. attrezzo.
attrezzo de mà m. Conjunt d’objectes
que utilitzen els artistes durant la
representació.
• cast. atrezo de mano.
• angl. hand properties.
• fr. accessoires de jeu.
• it. attrezzo di mano.
aüc m. Esbroncada.
• cast. abucheo, bronca.
• angl. boo, jeer, catcall.
• fr. huée.
• it. fischi.
auca f. Gènere de poesia popular narrativa, generalment escrit en redolins,
difós per mitjà d’un full de paper
amb caselles o quadrets destinats
a descriure plàsticament la història
narrada en els versos.
• cast. aleluya.
• angl. auca.
• fr. auca.
• it. auca.
aücar v. tr. i intr. Esbroncar.
• cast. abuchear, abroncar.
• angl. to boo, to jeer.
• fr. huer.
• it. fischiare.
audició1 f. Representació d’una obra o
un espectacle una sola vegada o per
a un nombre reduït de persones.
• cast. audición.
• angl. audition.
• fr. audition.
• it. audizione.
audició2 f. Prova que fa un actor, cantant o músic, davant de l’empresari
o el director d’un espectacle.
• cast. audición.
• angl. casting.
• fr. audition.
• it. audizione.

AUGUST

aula de teatre f. Institució on s’impartixen ensenyances teatrals no professionals.
• cast. aula de teatro.
• angl. theatre workshop.
• fr. atelier de théâtre.
• it. bottega di teatro.
autor -a m. i f. Persona que crea o
compon una obra per a ser representada, com ara una peça teatral,
un musical o un altre espectacle
escènic.
• cast. autor -ra.
• angl. author.

• fr. auteur -e.
• it. autore -trice.
autor dramàtic / autora dramàtica
m. i f. Persona que escriu una obra
teatral.
• cast. autor dramático / autora
dramática.
• angl. dramatist.
• fr. auteur dramatique / auteure
dramatique.
• it. autore drammatico / autrice
drammatica.
autor teatral / autor teatral m. i f. Autor dramàtic.
• cast. autor teatral / autora teatral.
• angl. dramatist.
• fr. auteur du théâtre / auteure du
théâtre.
• it. autore teatrale / autrice teatrale.
autoria f. Condició d’autor o identitat
de l’autor.
• cast. autoría.
• angl. authorship.
• fr. paternité.
• it. paternità.
avís1 m. Indicació que per tres vegades
fa el traspunt als actors perquè isquen a escena.
• cast. aviso.
• angl. warning.
• fr. avertissement.
• it. avvertimento.
avís2 m. Indicació que per tres vegades
es fa el públic, a l’hora de començar
l’obra i en els entreactes, perquè
ocupe les seues localitats.
• cast. aviso.
• angl. warning.
• fr. avertissement.
• it. avvertimento.
avisador -a m. i f. En els teatres, persona que s’encarrega d’avisar els actors que han d’entrar en escena.
• cast. avisador -ra.
• angl. advertiser.
• fr. avertisseur -euse.
• it. avvertiore -trice.

A
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auditori1 m. Sala o espai especialment
condicionat per a fer concerts, conferències i altres actes culturals.
• cast. auditorio.
• angl. auditorium.
• fr. auditorium.
• it. auditorio.
auditori2 m. Públic.
• cast. auditorio.
• angl. audience.
• fr. public.
• it. pubblico.
august m. Pallasso de circ vestit amb
roba extravagant, amb la cara pintada i el nas roig, que actua com a
parella del clown.
• cast. augusto.
• angl. Auguste.
• fr. auguste.
• it. augusto.
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balcó1 m. En els antics corrals de comèdies, corredor situat en el primer pis
i sobre l’escenari.
• cast. balcón.
• angl. balcony.
• fr. balcon.
• it. balconata.
balcó2 m. Part d’una sala o auditori
teatral, destinada als espectadors i
situada generalment en semicercle
enfront de l’escena, instal·lada a manera de voladís sobre el pati de butaques o sobre els balcons inferiors.
• cast. balcón.
• angl. balcony.
• fr. balcon.
• it. balconata.
balconet m. Galeria que està situada
en la part més baixa i davant de la
primera fila de llotges.
• cast. balconcillo.
• angl. balcony.
• fr. balcon.
• it. balconata.
ball m. Successió de passos, de salts, de
moviments o de posicions ordenats
d’acord amb un ritme de cançó, una
tonada instrumental o un simple
acompanyament de percussió.
• cast. baile.
• angl. dance, dancing.
• fr. danse.
• it. ballo.
ball parlat m. Representació teatral
popular de caràcter molt arcaic
que combina l’acció dramàtica i el

B
VOCABULARI

background [angl.] m. Fons d’un escenari o d’un decorat.
• cast. background.
• angl. background.
• fr. background.
• it. background.
backstage [angl.] m. Part de l’escenari
que es troba fora de la vista del públic.
• cast. backstage.
• angl. backstage.
• fr. backstage.
• it. backstage.
bailaor -a [cast.] m. i f. Persona que es
dedica professionalment a ballar
flamenc.
• cast. bailaor -ra.
• angl. flamenco dancer.
• fr. danseur de flamenco / danseuse de flamenco.
• it. ballerino di flamenco / ballerina
di flamenco.
baixar v. intr. Moure’s els actors en direcció al prosceni.
• cast. bajar.
• angl. to go down.
• fr. descendre.
• it. scendere.
balancé [pl. -és] m. En la dansa, pas que
el ballador executa balancejant-se
alternativament sobre un peu i sobre l’altre sense moure’s del lloc.
• cast. balancé.
• angl. balancé.
• fr. balancé.
• it. balancé.
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diàleg, cantat o recitat, amb el moviment coreogràfic, la pantomima i
la música instrumental.
• cast. baile hablado.
• angl. spoken dance.
• fr. danse parlée.
• it. danza parlata.
ballador -a m. i f. Persona que balla.
• cast. bailarín -rina.
• angl. dancer.
• fr. danseur -euse.
• it. ballerino -a.
ballar1 v. intr. Executar, sol o acompanyat d’altres, una successió ordenada de passos, de salts, de moviments, generalment seguint el ritme
d’una composició musical que sona
simultàniament.
• cast. bailar.
• angl. to dance.
• fr. danser.
• it. ballare, danzare.
ballar2 v. intr. En argot teatral, moure’s
l’actor per l’escena sense seguretat
ni aplom.
• cast. bailar.
• angl. to dance.
• fr. danser.
• it. ballare, danzare.
ballarí -ina m. i f. Ballador professional.
• cast. bailarín -rina.
• angl. ballet dancer.
• fr. danseur -euse.
• it. ballerino -a.
ballet1 m. Dansa clàssica.
• cast. ballet.
• angl. ballet.
• fr. ballet.
• it. balletto.
ballet2 m. Composició coreogràfica
destinada a ser representada sobre
un escenari per un o diversos ballarins.
• cast. ballet.
• angl. ballet.
• fr. ballet.
• it. balletto.
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BAMBOLINA

ballet3 m. Companyia que oferix espectacles coreogràfics, especialment de
ballet clàssic.
• cast. ballet.
• angl. ballet.
• fr. ballet.
• it. balletto.
ballet clàssic m. Dansa clàssica.
• cast. ballet clásico.
• angl. classic ballet.
• fr. ballet classique.
• it. balletto classico.
ballet contemporani m. Dansa contemporània.
• cast. ballet contemporáneo.
• angl. contemporary ballet.
• fr. ballet contemporain.
• it. balletto contemporaneo.
ballonné [fr.] m. En el ballet, salt que es
fa amb una cama mentre l’altra s’alça en l’aire i traça amb la punta del
peu un moviment corb ascendent.
• cast. ballonné.
• angl. ballonné.
• fr. ballonné.
• it. ballonné.
bambolina f. Banda de tela o de paper
pintada que, penjada del sostre de
l’escenari, forma la part superior del
decorat teatral.
• cast. bambalina.
• angl. border.
• fr. frise.
• it. aria.

BAMBOLINÓ

banc m. Seient estret i llarg, generalment de fusta, amb respatler o sense, propi dels corrals de comèdies.
• cast. banco.
• angl. bench.
• fr. banc.
• it. banco.
barba m. Antigament, actor que feia
els papers de vell.
• cast. barba.
• angl. beard.
• fr. barbe.
• it. barba.
barra f. En els conservatoris i en les
acadèmies de dansa, passamà de
fusta que es fixa horitzontalment
al llarg de les parets i a l’altura de
la cintura, i que s’utilitza com a suport per a la pràctica d’exercicis de
flexibilitat i per a mantindre l’equilibri.
• cast. barra.
• angl. bar.
• fr. barre.
• it. barra.
barra fixa f. Aparell de gimnàstica
constituït per una barra cilíndrica
d’acer on es realitzen determinats
exercicis gimnàstics i números d’equilibri.
• cast. barra fija.
• angl. horizontal bar.
• fr. barre fixe.
• it. sbarra.
barrista (o barriste -a) m. i f. Artista de
circ especialitzat en barra fixa.
• cast. barrista.
• angl. bar jumper.
• fr. barriste.
• it. sbarrista.
bàscula1 f. Aparell consistent en una
plataforma instal·lada sobre un fulcre que, per mitjà del sistema de la
palanca, permet proporcionar un
impuls ascendent a un o diversos
acròbates situats en un dels extrems.
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bambolina de bosc f. Bambolina pintada
principalment amb fullatge i branques
corresponents als arbres representats
en les cametes, utilitzada sobretot en
els decorats de bosc i jardí.
• cast. friso con hojas.
• angl. foliage border.
• fr. frise verdure.
• it. bordo a fogliame.
bambolina de cel f. Bambolina pintada de color blau cel que s’utilitza
per a representar un espai obert,
hui substituïda pel ciclorama o per
la part superior del teló de fons i per
elements decoratius com lones, xàrcies o fullatge.
• cast. bambalina de cielo.
• angl. sky border.
• fr. frise de ciel.
• it. mascheratura per soffitto.
bambolina tallafoc f. Bambolina feta
de ferro i materials ignífugs que
cobrix en determinats casos la part
superior del teló de ferro.
• cast. bambalina de asbesto.
• angl. asbestos border.
• fr. frise de amiante.
• it. velo di amianto.
bambolinó m. Bambolina situada darrere del teló de boca, que servix per
a reduir l’espai de l’escenari.
• cast. bambalinón.
• angl. teaser.
• fr. couronnement.
• it. cieletto.
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• cast. báscula.
• angl. teeterboard.
• fr. bascule.
• it. bascula.
bàscula2 f. Especialitat circense que consistix a fer acrobàcies en una bàscula.
• cast. báscula.
• angl. teeterboard.
• fr. bascule.
• it. bascula.
BÀSCULA

bàscula coreana f. Bàscula de fulcre
baix, situat al centre de la plataforma.
• cast. báscula coreana.
• angl. Korean teeterboard.
• fr. bascule coréenne.
• it. bascula coreana.
bàscula hongaresa f. Bàscula de fulcre
alt i plataforma curta.
• cast. báscula húngara.
• angl. Hungarian teeterboard.
• fr. bascule hongroise.
• it. bascula ungherese.
bàscula russa f. Bàscula de fulcre alt,
desplaçat respecte del centre de la
plataforma.
• cast. báscula rusa.
• angl. Russian teeterboard.
• fr. bascule russe.
• it. bascula russa.
bastidor m. Tela pintada que, fixada
en una armadura de fusta i situada
a banda i banda de l’escenari, forma
part del decorat d’una escena teatral.
• cast. bastidor.
• angl. wing.
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• fr. châssis.
• it. quinta.
bastidor amb aleta m. Bastidor que
incorpora una part que forma angle
per a evitar descobertes.
• cast. bastidor con aletilla.
• angl. flipper.
• fr. silhouette.
• it. spezzato mobile a cerniera.
bastidor de boca m. Arlequí2.
• cast. arlequín.
• angl. tormentor.
• fr. manteau d’Arlequin.
• it. telaio della mantovana.
bastidor de llibre m. Estructura formada per dos bastidors, generalment
units per mitjà de frontisses, que en
un moment determinat pot ser plegat sobre si mateix.
• cast. bastidor de libro.
• angl. book flat.
• fr. retour de châssis.
• it. spezzato a cerniera.
bastidor de porta m. Bastidor que
compta amb una obertura per a
instal·lar-hi o figurar el marc d’una
porta on se sol col·locar una tela fina
per a impedir que es puga veure l’interior de l’escenari.
• cast. bastidor de puerta.
• angl. door wing.
• fr. coulisse de porte.
• it. telaio di porte.
bastigi m. Armadura, marc o bastiment
fet amb llistons, especialment el que
servix de suport a un plafó de la mateixa amplària i la mateixa alçària.
• cast. bastidor.
• angl. framework.
• fr. châssis.
• it. telaio.
bastigi armat m. Element escènic de
fusta que s’utilitza per a fixar-hi bastidors, aplics i altres elements escenogràfics pintats que no van penjats.
• cast. envarillado.
• angl. framed.

• cast. bavastel.
• angl. bavastell.
• fr. bavastell.
• it. bavastell.
benefici m. Producte d’una funció de
teatre, d’un concert o d’altres espectacles, que es dona a una persona,
a una entitat o a una causa, normalment de tipus benfèfic.
• cast. beneficio.
• angl. benefit.
• fr. bénéfice.
• it. beneficio.
bestiari m. Conjunt d’elements corporis que representen animals reals o
imaginaris i que tenen una funció
representativa, lúdica o protocolària en algunes festes populars, com
ara el Corpus valencià.
• cast. bestiario.
• angl. bestiary.
• fr. bestiaire.
• it. bestiario.
betlem vivent m. Escenificació del
naixement de Jesús feta amb actors
i aprofitant un paratge rústic o un
monument arquitectònic.
• cast. belén viviente.
• angl. living Nativity scene.
• fr. crèche vivante.
• it. presepe vivente.
bharatanatyam [sànscrit] m. Forma
escènica clàssica de l’Índia basada
en moviments estilitzats del cos, el
rostre i les mans, acompanyats de
música, originària del sud del país.
• cast. bharatanatyam.
• angl. Bharatanatyam.
• fr. bharata natyam.
• it. Bharatanatyam.
bijuteria f. Conjunt de joies fetes amb
materials no nobles que s’usen en
les representacions.
• cast. bisutería.
• angl. costume jewellery.
• fr. bijouterie.
• it. gioielleria.
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• fr. châssis.
• it. incorniciato.
bateria f. Bateria de llums.
• cast. candilejas.
• angl. footlights.
• fr. rampe lumineuse.
• it. luci della ribalta.
bateria de llums f. Fila de llums situada en el prosceni.
• cast. candilejas.
• angl. footlights.
• fr. rampe lumineuse.
• it. luci della ribalta.
batiment m. Línia que separa la zona
de llum de la zona d’ombra en una
escenografia pintada.
• cast. batimiento.
• angl. beat.
• fr. battement.
• it. battente.
battement [fr.] m. En el ballet, moviment que es fa alçant una cama i
portant-la ràpidament cap a l’altra
com per a sacsar-la.
• cast. batimán.
• angl. battement.
• fr. battement.
• it. battement.
batterie [fr.] f. En el ballet, conjunt dels
moviments d’encreuament de les
cames en l’aire durant un salt.
• cast. batterie.
• angl. batterie.
• fr. batterie.
• it. batterie.
battu [fr.] m. En el ballet, salt durant el
qual l’executant bat ràpidament un
tou de la cama contra l’altre.
• cast. battu.
• angl. battu.
• fr. battu.
• it. battu.
bavastell m. Titella medieval subjectat i manipulat per una corda que li
passava pel cos i que, generalment,
representava combats entre cavallers.
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biomecànica f. Mètode i escola d’interpretació consistent en l’ensinistrament del cos de l’actor per mitjà de
nombrosos exercicis, encaminats a
traduir immediatament en moviments, actituds i gestos els estats
d’ànim i les reaccions del personatge.
• cast. biomecánica.
• angl. biomechanics.
• fr. biomecanique.
• it. biomeccanica.
bis1 m. En un concert o en una representació, repetició d’una peça o
d’un fragment a petició del públic.
• cast. bis.
• angl. bis.
• fr. bis.
• it. bis.
bis2 adv. Per segona vegada, indicant
que una peça o un fragment ha de
repetir-se.
• cast. bis.
• angl. bis.
• fr. bis.
• it. bis.
bisar v. tr. Repetir, a petició del públic,
l’execució o la lectura (d’una peça
musical, d’una poesia, d’un fragment d’una obra teatral).
• cast. bisar.
• angl. to repeat.
• fr. bisser.
• it. bissare.
blackout [angl.] m. Apagada.
• cast. blackout.
• angl. blackout.
• fr. blackout.
• it. blackout.
blanc m. Entreacte.
• cast. blanco.
• angl. interval.
• fr. entracte.
• it. intermezzo.
blanc de cabell m. Material de maquillatge que s’usa per a simular les canes.
• cast. blanco de pelo.
• angl. hair whitener.
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• fr. blanc à cheveux.
• it. bianco per capelli.
blanc d’Espanya m. Material, anomenat també guix, que s’usa com a
pigment per a preparar les pintures
d’un decorat.
• cast. blanco de España.
• angl. Spanish white.
• fr. blanc d’Espagne.
• it. bianco di Spagna.
boca f. Obertura per la qual es veu l’escena quan s’alça el teló i que, en la
pràctica, queda limitada pel guardamalles, el bambolinó i els arlequins.
• cast. boca, embocadura.
• angl. stage opening.
• fr. ouverture de scène.
• it. boccascena.
BOCA

boca de l’escenari f. Boca.
• cast. boca del escenario.
• angl. stage opening.
• fr. ouverture de scène.
• it. boccascena.
boca d’escena f. Boca.
• cast. boca de escena.
• angl. stage opening.
• fr. ouverture de scène.
• it. boccascena.
boca regulable f. Boca d’escena que
formen el bambolinó i els arlequins,
i que pot ser ampliada o reduïda a
voluntat.
• cast. boca regulable.
• angl. adjustable proscenium arch.

• cast. bravo.
• angl. bravo.
• fr. bravo.
• it. bravo.
bravo2 m. Manifestació d’aprovació o
d’entusiasme.
• cast. bravo.
• angl. bravo.
• fr. bravo.
• it. bravo.
brechtià -ana adj. De Bertolt Brecht o
que hi té relació.
• cast. brechtiano -na.
• angl. Brechtian.
• fr. brechtien -enne.
• it. brechtiano -a.
brida f. Conjunt de tirs que en lloc de
fixar-se directament a la pinta, es fixen a un tir mestre.
• cast. brida.
• angl. flange.
• fr. bride.
• it. briglia.
brisé [fr.] m. En el ballet, pas que consistix a llançar una cama a l’aire per a
després alçar l’altra de manera que
colpeja la primera.
• cast. brisé.
• angl. brisé.
• fr. brisé.
• it. brisé.
bronxa f. Borla de fils molt fins, que
s’utilitza per a empolvorar.
• cast. borla.
• angl. powder puff.
• fr. houppe à poudre.
• it. piumino.
brotxa de campir f. Brotxa de grans dimensions que en els tallers d’escenografia s’utilitza amb les dos mans per
a campir i preparar grans superfícies.
• cast. cepillo.
• angl. bush broom.
• fr. balai.
• it. scoppa.
buf1 -a adj. Que és (un gènere operístic) de caràcter còmic o humorístic.
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• fr. proscenium réglable.
• it. proscenio regolabile.
bofetón [cast.] m. Artifici col·locat en algun lloc del decorat i que, quan gira
ràpidament sobre el seu eix vertical,
fa desaparéixer, substituir o aparéixer intèrprets o objectes.
• cast. bofetón.
• angl. bofetón.
• fr. bofetón.
• it. bofetón.
bolo m. Cadascuna de les funcions
oferides en distintes poblacions per
una companyia teatral o per un artista.
• cast. bolo.
• angl. gig, touring show.
• fr. engagement d’un soir.
• it. data, tappa.
bona entrada f. Assistència de públic
a un espectacle teatral que permet
cobrir despeses i tindre beneficis.
• cast. buena entrada.
• angl. good crowd, good audience.
• fr. bon encaissement.
• it. buon incasso.
bossa de decorat f. Vora ampla que es
fa en la part superior i inferior dels
decorats pintats sobre tela per a
passar-hi una barra en la part superior i una altra en la inferior, per tal
que, una vegada penjat, el decorat
quede ben llis.
• cast. bolsa de decorado, vaina.
• angl. hem pocket.
• fr. fourreau.
• it. sacca finta.
braços aspats m. pl. Gest o postura típica del titella de guant, consistent
a mantindre els braços estesos en
forma de creu.
• cast. brazos aspados.
• angl. X-shaped arms.
• fr. bras en forme de X.
• it. braccia in croce.
bravo1 interj. S’usa per a expressar aprovació o entusiasme.
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• cast. bufo -fa.
• angl. bouffe.
• fr. bouffe.
• it. buffo -a.
buf2 -a m. i f. Persona que interpreta
repertori de caràcter buf o humorístic.
• cast. bufo -fa.
• angl. buffo.
• fr. bouffe.
• it. buffo -a.
bufó1 -ona m. i f. En les corts antigues,
personatge còmic que s’encarregava de divertir els reis i els cortesans.
• cast. bufón -ona.
• angl. clown.
• fr. bouffon -onne.
• it. buffone -a.
bufó2 -ona m. i f. Personatge que s’encarrega de fer riure i divertir els assistents d’un espectacle.
• cast. bufón -ona.
• angl. clown.
• fr. bouffon -onne.
• it. buffone -a.
bufonada1 f. Acció de bufó.
• cast. bufonada.
• angl. buffoonery.
• fr. bouffonnerie.
• it. buffonata.
bufonada2 f. Acció o dita ridícula.
• cast. bufonada.
• angl. buffoonery.
• fr. bouffonnerie.
• it. buffonata.
bululú [pl. -ús] m. Comediant ambulant que anava a peu de poble en
poble i representava ell sol tots els
personatges que apareixien en una
lloa, una farsa o un entremés del seu
repertori.
• cast. bululú.
• angl. bululú.
• fr. bululú.
• it. bululú.
bunraku m. Teatre de titelles japonés
tradicional, que combina la mani44

pulació dels titelles, la recitació d’un
narrador i la música.
• cast. bunraku.
• angl. bunraku.
• fr. bunraku.
• it. bunraku.
burlesc m. Gènere teatral satíric que
parodia institucions, persones o costums.
• cast. burlesco.
• angl. burlesque.
• fr. burlesque.
• it. burlesque.
burlesc -a adj. Que implica burla.
• cast. burlesco -ca.
• angl. burlesque.
• fr. burlesque.
• it. burlesco -a.
burlesca f. Peça musical de caràcter
humorístic.
• cast. burlesca.
• angl. burlesque.
• fr. burlesque.
• it. burlesca.
burlesque [fr.] m. Burlesc.
• cast. burlesque.
• angl. burlesque.
• fr. burlesque.
• it. burlesque.
burra f. Penja-robes consistent en una
barra horitzontal amb dos suports
en els extrems que s’unixen a una
base amb rodes.
• cast. burro.
• angl. clothes rack.
• fr. portant de vêtements.
• it. stendibiancheria.
buscar la rialla loc. verb. Tractar de provocar la rialla del públic fent ús de
certs recursos de dicció o gestualitat.
• cast. buscar la risa.
• angl. to go for the laugh.
• fr. chercher le rire.
• it. cercare il riso.
buscar l’aplaudiment loc. verb. Emfatitzar una determinada part de la
representació teatral, amb recursos

butoh
de dicció o gestualitat, amb l’objectiu de provocar l’aplaudiment del
públic.
• cast. buscar el aplauso.
• angl. to seek applause.
• fr. chercher l’applaudissement.
• it. cercare l’applaudimento.
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butaca1 f. Seient de les sales d’espectacles disposat amb uns altres en files.
• cast. butaca.
• angl. seat.
• fr. place.
• it. sedile.
butaca2 f. Plaça d’una sala d’espectacles.
• cast. butaca.
• angl. seat.
• fr. place.
• it. sedile.
butaca de descoberta f. Butaca lateral
extrema de la primera fila de platea,
des d’on l’escenògraf calcula les visuals descobertes laterals i superiors
d’un decorat.
• cast. butaca de aforar.
• angl. opening sight line.
• fr. place découverte latérale.
• it. poltrona laterale di traguardo.
butoh [jap.] m. Forma japonesa de
dansa contemporània sorgida en la
segona mitat del segle XX.
• cast. butoh.
• angl. butoh.
• fr. buto.
• it. buto.
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• fr. chevron.
• it. travetto.
cable m. Aparell consistent en un conjunt
de fils metàl·lics enrotllats de forma
helicoïdal, fixat horitzontalment, de
manera que quede tibat, a dos suports
verticals, amb una plataforma sobre
cadascun, i situat a una altura variable,
damunt del qual un funambulista du
a terme exercicis de funambulisme.
• cast. alambre.
• angl. tight wire.
• fr. câble, fil de fer.
• it. cavo teso, filo teso.
cable fluix m. Aparell consistent en un
conjunt de fils metàl·lics enrotllats
de forma helicoïdal, fixat horitzontalment, de manera que no quede
tibat, a dos suports verticals, amb
una plataforma sobre cadascun, i
situat a una altura variable, damunt
del qual un funambulista du a terme exercicis de funambulisme.
• cast. alambre flojo.
• angl. slack wire.
• fr. fil mou.
• it. filo molle.
cable inclinat m. Cable tensat de manera obliqua a la pista, el qual va
d’un punt proper a terra fins a un
punt elevat, que un funambulista
recorre de pujada i de baixada.
• cast. cable inclinado.
• angl. sloping wire.
• fr. câble oblique.
• it. filo inclinato.
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cabaret m. Establiment de diversió, generalment nocturn, on se servixen
begudes, es balla i s’oferixen espectacles musicals i de revista.
• cast. cabaret.
• angl. cabaret.
• fr. cabaret.
• it. cabaret.
cabareter -a m. i f. Persona que actua
en un cabaret.
• cast. cabaretero -ra.
• angl. caberet dancer.
• fr. artiste de cabaret.
• it. cabarettista.
cabestrell tensor m. Corda que es lliga
a determinats elements del decorat
i de la tramoia per a afermar l’escenografia.
• cast. cabestrillo tensante.
• angl. turnbuckle sling.
• fr. ridoir tenseur.
• it. imbracatura di tensione.
cabina de projecció f. En els teatres,
cabina que conté l’equipament adequat per a projectar imatges o pellícules sobre l’escenari o sobre una
pantalla situada en l’escenari.
• cast. cabina de proyección.
• angl. projection booth.
• fr. cabine de projection.
• it. cabina di proiezone.
cabiró m. Peça de fusta prima i llarga
que unix els extrems del travesser
d’un bastidor.
• cast. cabio.
• angl. rafter.
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cabriola f. Salt que es fa ballant, especialment encreuant diferents vegades els peus quan estan enlaire.
• cast. cabriola, pirueta.
• angl. caper.
• fr. cabriole.
• it. capriola.
cabriole [fr.] f. En el ballet, salt que
consistix a alçar una cama en l’aire
seguida de l’altra cama que colpeja
la primera per baix per a fer un moviment de tisora.
• cast. cabriole.
• angl. cabriole.
• fr. cabriole.
• it. cabriole.
cadafal m. Plataforma de taulons elevada que es construïx en un lloc públic
per a la representació d’una obra de
teatre o d’un altre espectacle.
• cast. tablado.
• angl. stage.
• fr. estrade.
• it. palco.
café teatre m. Cafeteria on es presenten espectacles teatrals, especialment obres d’extensió reduïda o, sovint, d’estructura i mitjans diferents
de les obres que es representen en
el teatre convencional.
• cast. café-teatro.
• angl. café-théâtre.
• fr. café-théâtre.
• it. café-théâtre.
caixa f. En l’escenari d’un teatre, espai comprés entre cada dos bastidors.
• cast. caja.
• angl. stage section.
• fr. plan.
• it. settore.
caixa de contrapés f. Caixa de fusta o
de metall, penjada d’una corda, que
conté una massa destinada a contrapesar els decorats.
• cast. caja de contrapeso.
• angl. counterweight box.
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• fr. boîte de contrepoids.
• it. cassa di contrappeso.
caixa de l’escenari f. En els teatres,
conjunt constituït per l’escenari, la
fossa i la part situada sobre l’escenari on es troben els elements de
maquinària i d’escenogràfia necessaris per a les representacions.
• cast. caja del escenario.
• angl. stage house.
• fr. cage de scène.
• it. gabbia scenica.
caixa de llums f. En un teatre, dispositiu que servix per a controlar la illuminació de l’escena.
• cast. caja de luces.
• angl. lightbox.
• fr. caisse à lumière.
• it. cassa di luce.
caixa de trons f. Element escènic utilitzat per a imitar el soroll dels trons.
• cast. caja de truenos.
• angl. thunder box.
• fr. boîte à tonnerre.
• it. macchina per tuono.
caixa d’efectes especials f. Aparell
que conté els mecanismes manuals o elèctrics destinats a la producció d’il·lusions visuals o sonores,
obtingudes per mitjà de trucatges,
per a ambientar una producció teatral.
• cast. caja de efectos especiales.
• angl. special effects box.
• fr. appareil à effets spéciaux.
• it. apparecchio per effetti speciali.
caixet m. Cotització d’un actor o d’un
artista en el mercat de contractació.
• cast. caché.
• angl. fee.
• fr. cachet.
• it. cachet.
calat m. Placa metàl·lica amb una figura retallada a l’interior que es colloca davant d’un focus de llum per a
projectar la imatge lluminosa de la
figura representada.

canó

camp acústic m. Espai en què es fa
perceptible la veu dels intèrprets o
un determinat aparell o equip de so.
• cast. campo acústico.
• angl. sound field.
• fr. champ acoustique.
• it. campo acustico.
campir v. tr. Pintar (una gran superfície
de decorat) del mateix color.
• cast. dar la capa de fondo.
• angl. to ground paint.
• fr. fonder.
• it. mettere in tinta.
cançó f. Composició, generalment en
vers, destinada a ser cantada, i sovint amb acompanyament instrumental.
• cast. canción.
• angl. song.
• fr. chanson.
• it. canzone.
canó m. Focus que concentra la llum
en un sector de l’espai escènic, usat
per a centrar i destacar un o més intèrprets amb un cercle lluminós.
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• cast. gobo.
• angl. gobo.
• fr. gobo.
• it. gobo.
cambra de cortines f. Fons d’una escenografia, feta amb elements de
draperia, que tanca tota l’escena i
que, de vegades, és l’únic element
escenogràfic d’una producció teatral.
• cast. cámara de cortinas.
• angl. drapery setting.
• fr. décor tenture.
• it. paratura di tende.
cambra negra f. Espai escènic que es
crea vestint tot l’escenari únicament
amb tela negra.
• cast. cámara negra.
• angl. blacks.
• fr. boîte noire.
• it. scatola nera.
camerino m. Cambra o habitació, individual o col·lectiva, on els artistes es
canvien de roba i es preparen per a
actuar.
• cast. camerino.
• angl. dressing room.
• fr. loge d’artiste.
• it. camerino.
camerino de transformació m. Camerino situat immediatament al costat
de l’escena que s’utilitza per a efectuar canvis ràpids de maquillatge i
indumentària.
• cast. camerino de transformación.
• angl. portable dressing room.
• fr. loge mobile.
• it. camerino mobile.
cameta f. Element escenogràfic, suspés del teler i paral·lel a la boca
de l’escenari, que cobrix les visuals
descobertes a dreta i esquerra de
l’escena.
• cast. pata.
• angl. leg drop.
• fr. pendrillon.
• it. quinta.
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• cast. cañón.
• angl. follow spotlight.
• fr. projecteur de poursuite.
• it. proiettore seguipersona.
canó de projecció m. Aparell que s’usa
per a projectar sobre una pantalla
situada en l’escenari les imatges
procedents d’un ordinador o d’un
vídeo.
• cast. cañón de proyección.
• angl. videoprojector.
• fr. vidéoprojecteur.
• it. videoproiettore.
canovaccio [it.] m. En la comèdia de
l’art italiana, exposició a grans trets
de l’esquema d’un guió teatral que
constituïa la base de la trama, i a
partir del qual els actors, a través
dels seus personatges arquetípics,
l’omplien de contingut per mitjà
d’improvisacions.
• cast. canovaccio.
• angl. canovaccio.
• fr. canovaccio.
• it. canovaccio.
cantant m. i f. Persona que es dedica a
cantar professionalment.
• cast. cantante.
• angl. singer.
• fr. chanteur -euse.
• it. cantante.
canvi a la vista m. Mutació a la vista.
• cast. cambio a vista.
• angl. vista scene change.
• fr. changement à vue.
• it. cambiamento a vista.
canvi de decorat m. Modificació total o parcial del decorat d’una escena.
• cast. cambio de decorado.
• angl. change of scenery.
• fr. changement de décor.
• it. cambiamento di scena.
cap de cartell m. i f. Artista que en els
cartells publicitaris es presenta com
el més destacat en una representació teatral o en un altre espectacle.
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• cast. cabecera de cartel.
• angl. top of the bill.
• fr. tête d’affiche.
• it. in cima al cartellone.
cap de companyia m. i f. Actor, humorista, cantant o un altre tipus d’artista, generalment molt destacat en el
seu àmbit, que forma una companyia
pròpia que sol portar el seu nom.
• cast. cabeza de compañía.
• angl. leader of a theatre company.
• fr. chef d’une troupe d’artistes.
• it. capocomico.
cap de sala m. i f. En els teatres, persona responsable de la part del teatre
destinada al públic, des del teló fins
a les taquilles.
• cast. jefe de sala / jefa de sala.
• angl. house manager.
• fr. chef de salle.
• it. responsabile di sala, caposala.
caràcter m. Personatge de ficció considerat prototípic d’una característica
moral determinada.
• cast. carácter.
• angl. character.
• fr. caractère.
• it. carattere.
característic -a m. i f. Actor o actriu
especialitzats en la interpretació de
personatges d’edat o que requerixen una certa transformació de l’aspecte físic.
• cast. característico -ca.
• angl. characteristic.
• fr. caractéristique.
• it. caratteristico -a.
caracterització f. Acció o efecte de caracteritzar.
• cast. caracterización.
• angl. characterization.
• fr. caractérisation.
• it. caratterizzazione.
caracteritzador -a m. i f. Persona que
dota els actors de l’aparença característica del seu personatge per mitjà del vestuari o del maquillatge.

CARPA

carra f. Plataforma proveïda de rodes
que s’utilitza per a moure elements
escenogràfics en l’escenari.
• cast. carra.
• angl. wagon.
• fr. plateforme coulissante.
• it. carretto.
carrer m. Cadascuna de les divisions de
l’espai escènic paral·leles a la boca
de l’escenari.
• cast. calle.
• angl. bridge.
• fr. rue.
• it. settore.
carrer estret m. Carrer que s’utilitza
per a maniobrar el decorat i muntar
en la fossa els bastigis armats que
han de ser hissats en escena.

• cast. calle pequeña.
• angl. slider.
• fr. fausse rue.
• it. settore di picole botole.
carrera f. Espai que separa les seccions
enreixades que constituïxen la graella en què estan ubicades les corrioles a través de les quals passen les
cordes dels elements de l’escenografia que han d’anar penjats.
• cast. carrera.
• angl. gap between two beams.
• fr. espace entre deux chevrons
au gril.
• it. taglio.
carriot m. Element de la tramoia, constituït per una carcassa muntada sobre
unes rodes que es desplacen per un
carril i ocupen tota l’alçada de la primera fossa, que servix per a mantindre verticals els tascons o els falsos
bastidors.
• cast. carro.
• angl. wing carriage.
• fr. chariot de dessous.
• it. carretto per le quinte.
carro m. Conjunt de corriola i suport que,
instal·lat sobre el teler, servix per a ferhi passar una corda o un cable del tir.
• cast. carrete.
• angl. grid block.
• fr. moufle.
• it. blocco.
carro d’americana m. Carro des d’on es
penja una cortina americana o qualsevol altre element que ha d’anar
penjat d’una guia.
• cast. deslizador.
• angl. castor.
• fr. coulisseau.
• it. rotella.
cartell1 m. Conjunt d’artistes que participen en un espectacle.
• cast. cartel.
• angl. poster.
• fr. affiche.
• it. affiso.
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• cast. caracterizador -ra.
• angl. makeup designer.
• fr. caractérisant -e.
• it. caratterizzatore -trice.
caracteritzar v. tr. i pron. Vestir o maquillar (un actor) d’una manera determinada per a ajustar-lo a les característiques del personatge que ha
de representar.
• cast. caracterizar.
• angl. to dress up.
• fr. caractériser.
• it. caratterizzare.
carpa f. Envelat que cobrix un circ o
qualsevol altre recinte ampli.
• cast. carpa.
• angl. big top.
• fr. chapiteau.
• it. tendone.
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cartell2 m. Làmina de paper de dimensions diverses que es fixa en un lloc
públic per a publicitar un espectacle.
• cast. cartel.
• angl. poster.
• fr. affiche.
• it. affiso.
cartellera f. Publicació o secció d’un
diari o d’una revista on s’anuncien
els espectacles.
• cast. cartelera.
• angl. entertainment page.
• fr. rubrique des spectacles.
• it. pagina degli spettacoli.
casa de comèdies f. Corral.
• cast. casa de comedias.
• angl. casa de comedias.
• fr. casa de comedias.
• it. casa de comedias.
cassanell m. En els bastidors, cadascun
dels llistons horitzontals que unixen
els travessers i reforcen l’armadura.
• cast. cazonete.
• angl. toggle.
• fr. cabillot.
• it. corrente.
cassola f. Galliner, part més alta d’un
teatre.
• cast. cazuela.
• angl. gallery.
• fr. poulailler.
• it. loggione.
CASTELL

castell Teatre portàtil de dimensions
reduïdes amb una finestra escènica
que s’utilitza en els espectacles de
putxinel·lis.
• cast. castillo.
• angl. booth.
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• fr. castelet.
• it. castello.
càsting m. Procés de selecció d’actors
o altres artistes per a participar en
una representació teatral o en un
altre espectacle.
• cast. casting.
• angl. casting.
• fr. casting.
• it. casting.
catalitzador Personatge que propicia
el plantejament i la posterior evolució del conflicte quan apareix o
intervé en una obra literària.
• cast. catalizador.
• angl. catalyst.
• fr. catalyseur.
• it. catalizzatore.
catarsi f. Purificació alliberadora de les
emocions de l’espectador produïda
per una manifestació artística.
• cast. catarsis.
• angl. catharsis.
• fr. catharsis.
• it. catarsi.
catàrtic -a adj. De la catarsi o que hi té
relació.
• cast. catártico -ca.
• angl. cathartic.
• fr. cathartique.
• it. catartico -a.
catàstasi f. Punt culminant de l’acció
d’una obra dramàtica.
• cast. catástasis.
• angl. catastasis.
• fr. catastasis.
• it. catastasi.
catàstrofe1 f. Última part d’un poema
dramàtic a la qual precedixen l’epítasi i la pròtasi.
• cast. catástrofe.
• angl. catastrophe.
• fr. catastrophe.
• it. catastrofe.
catàstrofe2 f. Última part de la tragèdia
grega.
• cast. catástrofe.

cércol aeri

CÀVEA

censor -a m. i f. Persona encarregada
d’exercir la censura en una obra de
teatre o en un altre espectacle.
• cast. censor -ra.
• angl. censor.
• fr. censeur -euse.
• it. censore -ressa.
censura f. Control i intervenció que un
agent extern exercix sobre el contingut o la forma d’una obra de teatre o d’un altre espectacle, d’acord
amb determinats requisits morals,
religiosos o polítics.
• cast. censura.
• angl. censorship.
• fr. censure.
• it. censura.
censurar v. tr. Examinar el censor (una
obra de teatre o un altre espectacle)
per a emetre un juí i, en determinats
casos, imposar supressions o canvis
o, fins i tot, prohibir-ne la representació.
• cast. censurar.
• angl. to censure.
• fr. censurer.
• it. censurare.
cércol aeri m. Aparell aeri consistent
en una peça circular metàl·lica de
diàmetre variable suspesa per un o
dos punts, que l’acròbata aeri utilitza per a fer figures d’acrobàcia aèria.
• cast. aro aéreo.
• angl. aerial ring.
• fr. cerceau aérien.
• it. cerchio aereo.
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• angl. catastrophe.
• fr. catastrophe.
• it. catastrofe.
catàstrofe3 f. Desenllaç d’una obra dramàtica.
• cast. catástrofe.
• angl. catastrophe.
• fr. catastrophe.
• it. catastrofe.
catifa f. Teixit de lona que cobrix el paviment de l’escenari i que es pinta
segons les exigències de l’escenografia.
• cast. alfombra.
• angl. carpet.
• fr. tapis.
• it. tappeto.
cavall blanc m. En argot teatral, persona o institució que aporta el capital
per a una producció de resultats dubtosos per l’originalitat de la proposta
o per la falta de notorietat de l’autor,
director o actor que la presenta.
• cast. caballo blanco.
• angl. caballo blanco.
• fr. caballo blanco.
• it. caballo blanco.
cavallista (o cavalliste -a) m. i f. Artista
de circ que realitza diversos exercicis
acrobàtics muntat sobre un cavall.
• cast. caballista.
• angl. rider.
• fr. écuyer -ère.
• it. fantino -a.
càvea f. En els teatres grec i romà, lloc
situat al voltant de l’orquestra que
es destinava als espectadors.
• cast. cávea.
• angl. cavea.
• fr. cavea.
• it. cavea.
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certamen m. Concurs convocat per
una o diverses institucions per a estimular la producció artística.
• cast. certamen.
• angl. contest.
• fr. concours.
• it. concorso.
chassé [fr.] m. En el ballet, pas en què
un peu avança i l’altre ocupa la posició que tenia el primer.
• cast. chassé.
• angl. chassé.
• fr. chassé.
• it. chassé.
cicle dramàtic m. Programació i realització de determinades activitats
relacionades amb el teatre que
presenten una unitat de sentit o
una característica comuna, com ara
una sèrie de representacions d’un
mateix autor o una sèrie de lectures
expressives d’obres dramàtiques
d’una època determinada.
• cast. ciclo dramático.
• angl. dramatic cycle.
• fr. cycle dramatique.
• it. ciclo drammatico.
ciclorama m. Peça de la decoració
teatral consistent en un fons semicilíndric de color neutre o blanc
sobre el qual es pot projectar llum i
aconseguir diversos efectes com ara
núvols, tempestats o crepuscles.
• cast. ciclorama.
• angl. cyclorama.
• fr. cyclorama.
• it. ciclorama.
CICLORAMA
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cinèsica f. Disciplina que estudia el
gest i la gesticulació, i, per extensió,
l’expressió corporal.
• cast. cinésica.
• angl. kinesics.
• fr. kinésique.
• it. cinesica.
cingla f. Faixa de cànem, cuiro i altres
materials que s’utilitza en la tramoia
per a usos diversos.
• cast. cincha.
• angl. jute webbing.
• fr. sangle.
• it. cinghia.
cingla de teló f. Cingla amb traus de la
qual penja el teló.
• cast. cincha de telón.
• angl. curtain webbing.
• fr. sangle de rideau.
• it. cinghia di sipario.
cintra f. Element estructural de forma
corba que servix de suport durant
la construcció d’un arc, una volta o
qualsevol altre element escenogràfic.
• cast. cimbra.
• angl. centering.
• fr. cintre.
• it. centinatura.
circ1 m. Local fix o recinte ambulant
cobert, amb grades circulars per
als espectadors al voltant d’una o
més pistes, on s’executen números
còmics i exercicis acrobàtics, eqüestres, de destresa o de força.
• cast. circo.
• angl. circus.
• fr. cirque.
• it. circo.
circ2 m. Exercicis eqüestres o acrobàtics
que s’executen en un circ.
• cast. circo.
• angl. circus.
• fr. cirque.
• it. circo.
circ3 m. Conjunt d’artistes, animals i objectes que formen part del circ.

• angl. institutional circuit.
• fr. circuit institutionnel.
• it. circuito istituzionale.
circuit paral·lel1 m. Circuit teatral que
s’establix al marge dels circuits comercials o institucionals.
• cast. circuito paralelo.
• angl. independent circuit.
• fr. circuit indépendant.
• it. circuito indipendente.
circuit paral·lel2 m. Circuit independent.
• cast. circuito paralelo.
• angl. independent circuit.
• fr. circuit indépendant.
• it. circuito indipendente.
circuit teatral m. Conjunt de teatres o
d’espais escènics prèviament fixats
que recorren una o més companyies
de teatre.
• cast. circuito teatral.
• angl. theatrical circuit.
• fr. circuit théâtral.
• it. circuito teatrale.
circuit teatral comercial1 m. Circuit
que recorren habitualment una o
diverses companyies comercials.
• cast. circuito comercial teatral.
• angl. commercial theatrical circuit.
• fr. circuit théâtral commercial.
• it. circuito commerciale teatrale.
circuit teatral comercial2 m. Circuit integrat per teatres o espais escènics
especialitzats en la representació
d’obres de teatre o espectacles de
caràcter comercial.
• cast. circuito comercial teatral.
• angl. commercial theatrical circuit.
• fr. circuit théâtral commercial.
• it. circuito commerciale teatrale.
circuit teatral d’aficionats m. Circuit que
recorren habitualment un o diversos
grups o companyies d’aficionats.
• cast. circuito de aficionados.
• angl. amateur theatre circuit.
• fr. circuit de théâtre amateur.
• it. circuito del teatro dei dilettanti.
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• cast. circo.
• angl. circus.
• fr. cirque.
• it. circo.
circ4 m. Edifici de l’antiga Roma dedicat
a espectacles diversos, especialment
a les carreres de carros lleugers.
• cast. circo.
• angl. circus.
• fr. cirque.
• it. circo.
circense adj. Del circ o que hi té relació.
• cast. circense.
• angl. circus.
• fr. de cirque.
• it. circense.
circuit m. Circuit teatral.
• cast. circuito.
• angl. circuit.
• fr. circuit.
• it. circuito.
circuit de color m. En els teatres, circuit elèctric que integra projectors
amb els tres colors primaris, és a dir,
blau, roig i verd, destinat a crear illuminació d’ambient.
• cast. circuito de color.
circuit independent1 m. Circuit teatral
integrat per locals o espais escènics
no convencionals, o no propis del
teatre comercial.
• cast. circuito independiente.
• angl. independent circuit.
• fr. circuit indépendant.
• it. circuito indipendente.
circuit independent2 m. Circuit teatral
propi de grups o de companyies de
teatre independent.
• cast. circuito independiente.
• angl. independent circuit.
• fr. circuit indépendant.
• it. circuito indipendente.
circuit institucional m. Circuit teatral
on habitualment es programen
obres o espectacles subvencionats
per organismes de l’Administració.
• cast. circuito institucional.
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claca f. Clec.
• cast. clac, claque.
• angl. claque.
• fr. claque.
• it. claque.
clàssic1 -a adj. Que seguix els models
de l’Antiguitat grega o llatina.
• cast. clásico -ca.
• angl. classical.
• fr. classique.
• it. classico -a.
clàssic2 -a adj. De l’Antiguitat grega i
llatina, especialment del període en
què es van produir les millors obres,
o que hi té relació.
• cast. clásico -ca.
• angl. classical.
• fr. classique.
• it. classico -a.
clàssic3 -a adj. i m. Que ha representat (un
període, una obra o un autor) un moment culminant de l’art dramàtic que
es té com a model digne d’imitació.
• cast. clásico -ca.
• angl. classical.
• fr. classique.
• it. classico -a.
clec f. En un espectacle, especialment
en una representació teatral, grup
de gent que entra al local sense pagar o pagant més barata l’entrada a
canvi d’aplaudir i assegurar-ne l’èxit.
• cast. claque, clac.
• angl. claque.
• fr. claque.
• it. claque.
clímax1 m. Cadascuna de les escales
que dividien radialment la graderia
d’un teatre grec.
• cast. clímax.
• angl. climax.
• fr. climax.
• it. climax.
clímax2 m. Moment culminant de la
tensió dramàtica en una obra teatral
a partir del qual comencen a plantejar-se les solucions a la trama de l’obra.
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• cast. clímax.
• angl. climax.
• fr. climax.
• it. climax.
clixé m. inv. Interpretació amanerada,
convencional o excessivament ritualitzada per mitjà de gestos, actituds, carasses o altres recursos.
• cast. cliché.
• angl. cliché.
• fr. cliché.
• it. cliché.
clown1 [angl.] m. Pallasso de circ, especialment el que donant-se aires de
serietat forma parella amb l’august.
• cast. clown.
• angl. clown.
• fr. clown.
• it. clown.
clown2 [angl.] m. Personatge còmic del
teatre anglés antic.
• cast. clown.
• angl. clown.
• fr. clown.
• it. clown.
club m. En els teatres, zona de localitats corresponents a les files davanteres del pis superior al pati de
butaques.
• cast. club.
• angl. club.
• fr. club.
• it. club.
coautor -a m. i f. Autor d’una obra en
companyia d’altres.
• cast. coautor -ra.
• angl. co-author.
• fr. coauteur -e.
• it. coautore -trice.
codi teatral m. Conjunt de convencions
i normes, explícites o implícites, que
caracteritzen una representació teatral.
• cast. código teatral.
• angl. theatrical code.
• fr. code théâtral.
• it. codice teatrale.

• angl. colirio.
• fr. colirio.
• it. colirio.
col·locar la veu loc. verb. Impostar la veu.
• cast. colocar la voz.
• angl. to project one’s voice.
• fr. poser sa voix.
• it. impostare.
col·lodió m. Substància utilitzada per
a la caracterització dels actors, especialment per a simular cicatrius.
• cast. colodión.
• angl. collodion.
• fr. collodion.
• it. collodio.
col·loqui1 m. Diàleg1.
• cast. coloquio.
• angl. talk, colloquium.
• fr. colloque.
• it. colloquio.
col·loqui2 m. Obra en vers de caràcter
còmic i satíric destinada a ser declamada en festes públiques i sovint
publicada com a fullet, pròpia dels
segles XVII-XIX.
• cast. coloquio.
• angl. talk, colloquium.
• fr. colloque.
• it. colloquio.
col·loquier1 m. Autor de col·loquis.
• cast. coloquiero.
• angl. coloquiero.
• fr. coloquiero.
• it. coloquiero.
col·loquier2 m. Actor popular que intervenia en les festes públiques amb
la recitació mimada de col·loquis o
de romanços.
• cast. coloquiero.
• angl. coloquiero.
• fr. coloquiero.
• it. coloquiero.
colombina f. Personatge propi de la
comèdia de l’art que representa una
dona jove, atractiva i desimbolta.
• cast. Colombina.
• angl. Columbina.
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coliseu m. Teatre o altre edifici important destinat a la representació d’espectacles.
• cast. coliseo.
• angl. coliseum.
• fr. colisée.
• it. teatro.
collage1 [fr.] m. Gènere d’espectacle
teatral contemporani consistent en
la juxtaposició de textos dramàtics,
poemes, articles periodístics o altres textos d’origen divers, combinats segons el criteri de l’autor.
• cast. collage.
• angl. collage.
• fr. collage.
• it. collage.
collage2 [fr.] m. Espectacle que combina diversos tipus d’elements escenogràfics, sistemes d’interpretació o
mètodes de direcció.
• cast. collage.
• angl. collage.
• fr. collage.
• it. collage.
col·lecció teatral f. Conjunt de publicacions, impulsat per un editor o
una editorial, que incorporava les
obres que es representaven, especialment les que tenien més èxit.
• cast. colección teatral.
• angl. theatre collection.
• fr. collection théâtrale.
• it. collezione teatrale.
col·lectiu m. Conjunt de persones que
s’agrupen per a fer teatre o un altre
tipus d’espectacle, i en què l’autoria
del text i de la direcció de l’obra sol
ser compartida.
• cast. colectivo.
• angl. group.
• fr. collectif.
• it. collettivo.
col·liri m. En argot teatral, incoherència per transposició de paraules en
la intervenció d’un actor.
• cast. colirio.
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• fr. Colombine.
• it. Colombina.
color càlid m. En il·luminació, color
que en el cercle cromàtic està inclòs
en l’escala dels grocs i els rojos, i que
s’utilitza per a ambientar les primeres hores del dia, el migdia i, en
general, totes aquelles escenes que
requerixen una ambientació alegre
i agradable.
• cast. color cálido.
• angl. warm colour.
• fr. couleur chaude.
• it. colore caldo.
color fred m. En il·luminació, color
que en el cercle cromàtic està inclòs en l’escala dels verds i els blaus,
i que s’utilitza per a ambientar
els capvespres i, en general, totes
aquelles escenes que requerixen
una ambientació melancòlica o
dramàtica.
• cast. color frío.
• angl. cold colour.
• fr. couleur froide.
• it. colore freddo.
colp de teatre m. Mecanisme escènic
o gir dramàtic destinat a causar un
fort impacte en el públic.
• cast. golpe de teatro.
• angl. coup de théâtre.
• fr. coup de théâtre.
• it. colpo di scena.
comèdia1 f. Gènere dramàtic en què
predominen els aspectes agradables, festius o humorístics i que sol
tindre un desenllaç feliç.
• cast. comedia.
• angl. comedy.
• fr. comédie.
• it. commedia.
comèdia2 f. Obra teatral pròpia del gènere còmic.
• cast. comedia.
• angl. comedy.
• fr. comédie.
• it. commedia.
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comèdia antiga f. Primera etapa de la
comèdia grega, que arribà a la plenitud en el segle V a. C., i que es caracteritzava fonamentalment per un
contingut satíric contra persones i
institucions de l’època i per l’ús d’un
llenguatge mordaç i, en ocasions,
fins i tot obscé.
• cast. comedia antigua.
• angl. old comedy.
• fr. comédie ancienne.
• it. commedia antica.
comèdia baixa f. Comèdia que es caracteritza per l’ús de recursos de
comicitat visual, com els gags de tot
tipus o els efectes d’indumentària, i
la utilització de procediments propis del mim i de la farsa.
• cast. comedia baja.
• angl. low comedy.
• fr. comédie basse.
• it. commedia bassa.
comèdia burgesa f. Comèdia de caràcter conservador i amb una finalitat
moralitzadora que, a partir del segle
XVIII, reproduïx els defectes i les virtuts de la classe burgesa.
• cast. comedia burguesa.
• angl. bourgeois comedy.
• fr. comédie bourgeoise.
• it. commedia borghese.
comèdia burlesca f. Subgènere teatral
còmic que parodiava personatges
coneguts o obres literàries i que es
representava al començament de la
Quaresma o en carnestoltes.
• cast. comedia burlesca.
• angl. burlesque comedy.
• fr. comédie burlesque.
• it. commedia burlesca.
comèdia de capa i espasa f. Comèdia
que se centrava en la descripció de
les peripècies amatòries i cavalleresques dels personatges.
• cast. comedia de capa y espada.
• angl. cloak-and-dagger play, cloakand-sword play.

comèdia de saló f. Comèdia en què
l’acció es reduïx pràcticament a l’intercanvi de dites, agudeses i jocs de
paraules entre els personatges.
• cast. comedia de salón.
• angl. drawing-room play.
• fr. comédie de salon.
• it. commedia di salone.
comèdia d’embolic f. Comèdia que
presenta una trama enginyosa, complicada i, generalment, amb un final
sorprenent.
• cast. comedia de enredo.
• angl. screwball comedy.
• fr. vaudeville.
• it. vaudeville.
comèdia d’idees f. Comèdia filosòfica.
• cast. comedia de ideas.
• angl. comedy of ideas.
• fr. comédie d’idées.
• it. commedia di idee.
comèdia d’intriga f. Comèdia que se
centra en el plantejament i la resolució d’un misteri.
• cast. comedia de intriga.
• angl. comedy of intrigue.
• fr. comédie d’intrigue.
• it. commedia d’intrigo commedia
d’intreccio.
comèdia dramàtica f. Comèdia en què
les adversitats predominen en algunes situacions o en el desenllaç.
• cast. comedia dramática.
• angl. comedy-drama.
• fr. comédie dramatique.
• it. commedia drammatica.
comèdia filosòfica f. Comèdia que
tracta assumptes i conflictes en què
es plantegen teories filosòfiques i
actituts vitals.
• cast. comedia filosófica.
• angl. comedy of philosophy.
• fr. comédie philosophique.
• it. commedia filosofica.
comèdia grega f. Comèdia pròpia de la
Grècia clàssica que es representava
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• fr. comédie de cape et épée.
• it. commedia di cappa e spada.
comèdia de caràcters f. Comèdia que
se centra en la descripció de les característiques psicològiques i morals dels personatges.
• cast. comedia de carácter.
• angl. comedy of character.
• fr. comédie de caractère.
• it. commedia di carattere.
comèdia de costums f. Comèdia que,
generalment amb intenció moralitzadora, reflectix la vida quotidiana
d’una època o d’una determinada
classe social.
• cast. comedia de costumbres.
• angl. comedy of manners.
• fr. comédie de moeurs.
• it. commedia di costume.
comèdia de figura f. Variant de la comèdia de capa i espasa molt pròxima a la farsa, en què el protagonista
tenia alguna característica ridícula o
algun aspecte extravagant o risible.
• cast. comedia de figurón.
• angl. comedia de figurón.
• fr. commedie de figurón.
• it. commedia di figurón.
comèdia de l’art f. Comèdia originada a
Itàlia en el segle XVI, de tema còmic,
en què els personatges, com Arlequí,
Putxinel·li o Colombina, eren fixos i
solien improvisar l’acció i el diàleg.
• cast. comedia del arte.
• angl. commedia dell’arte.
• fr. commedia dell’arte.
• it. commedia dell’arte.
comèdia de màgia f. Gènere molt popular durant els segles XVII i XVIII,
caracteritzat per la intervenció de
personatges meravellosos i sobrenaturals i un gran ús de la tramoia i
dels efectes escenogràfics.
• cast. comedia de magia.
• angl. comedy of magic.
• fr. comédie de magie.
• it. commedia di magia.
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amb el patrocini de l’Estat i era objecte de competició.
• cast. comedia griega.
• angl. Greek comedy.
• fr. comédie grecque.
• it. commedia greca.
comèdia heroica f. Comèdia, molt popular durant el segle XVIII, que es
caracteritzava per un nivell literari
elevat i l’ús d’un gran aparat de tramoia i figuració en les representacions, i que tractava de personatges
de relleu històric de qui exalçava les
seues gestes i lloava virtuts com el
valor i la lleialtat.
• cast. comedia heroica.
• angl. heroic comedy.
• fr. comédie héroïque.
• it. commedia eroica.
comèdia lírica f. Sarsuela curta i de caràcter lleuger i popular.
• cast. comedia lírica.
• angl. comic opera.
• fr. comédie lyrique.
• it. commedia lirica.
comèdia llatina f. Comèdia pròpia de
la Roma clàssica a partir del segle
IV a. C., en què s’imitava la comèdia
nova grega fins al punt que sovint
es tractava d’adaptacions d’obres
dels autors grecs clàssics però amb
inclusió de música, cant i mímica.
• cast. comedia latina.
• angl. Latin comedy.
• fr. comédie latine.
• it. commedia latina.
comèdia lleugera f. Vodevil.
• cast. comedia ligera.
• angl. vaudeville.
• fr. vaudeville.
• it. vaudeville.
comèdia mitjana f. Segona de les etapes de la comèdia grega clàssica,
temporalment situada entre la comèdia antiga i la comèdia nova, que
es caracteritzava per la continuïtat
de l’etapa anterior a través de la sà60

tira i de la crítica a personatges reals
de l’època.
• cast. comedia media.
• angl. middle comedy.
• fr. comédie moyenne.
• it. commedia di mezzo.
comèdia mitològica f. Comèdia que
tracta temes relacionats amb personatges mitològics.
• cast. comedia mitológica.
• angl. mythological comedy.
• fr. comédie mythologique.
• it. commedia mitologica.
comèdia musical f. Musical.
• cast. comedia musical.
• angl. musical.
• fr. comédie musicale.
• it. commedia musicale.
comèdia negra f. Comèdia que, tot i
que pot tindre un desenllaç feliç,
planteja una visió pessimista i fosca
de l’existència.
• cast. comedia negra.
• angl. black comedy.
• fr. comédie noire.
• it. commedia nera.
comèdia nova f. Última etapa de la comèdia grega clàssica que abraça els
segles IV i III a. C., en què les obres
perden la seua càrrega política i esdeven comèdies de costums.
• cast. comedia nueva.
• angl. new comedy.
• fr. comédie neuve.
• it. commedia nova.
comèdia pastoral f. Comèdia que
exalça i idealitza la vida senzilla del
camp i que sol tindre com a argument una intriga amorosa entre
pastors i pastores.
• cast. comedia pastoral.
• angl. pastoral comedy.
• fr. comédie pastorale.
• it. commedia pastorale.
comèdia pastoril f. Comèdia pastoral.
• cast. comedia pastoril.
• angl. pastoral comedy.

• cast. comediógrafo -fa.
• angl. comedy playwright.
• fr. auteur de comedies / auteure
de comédies.
• it. commediografo -a.
començar en fosc loc. verb. Obrir en
fosc.
• cast. comenzar en oscuro.
• angl. to begin with a blackout.
• fr. commencer au noir.
• it. iniziare al buio.
còmic1 -a adj. i m. i f. Que representa
comèdies.
• cast. cómico -ca.
• angl. comic.
• fr. comique.
• it. comico -a.
còmic2 -a m. i f. Actor.
• cast. cómico -ca.
• angl. comedian.
• fr. comique.
• it. comico -a.
còmic3 -a m. i f. Autor de comèdies.
• cast. cómico -ca.
• angl. comedian.
• fr. comique.
• it. comico -a.
còmic4 -a adj. De la comèdia o que hi
té relació.
• cast. cómico -ca.
• angl. comical, comedic.
• fr. comique.
• it. comico -a.
còmic verbal / còmica verbal m. i f. Còmic que fa el seu espectacle a soles
en l’escena, sense accessoris i sense
cap vestuari especial.
• cast. cómico verbal / cómica verbal.
• angl. standup comedian.
• fr. comique verbal.
• it. comico verbale / comica verbale.
comicastre -a m. i f. Mal actor.
• cast. comicastro -tra.
• angl. ham actor / ham actress.
• fr. cabotin -e.
• it. guitto -a.
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• fr. comédie pastorale.
• it. commedia pastorale.
comèdia romàntica f. Comèdia de
tema amorós, caracteritzada per un
desenllaç feliç i pel seu caràcter lleuger i divertit.
• cast. comedia romántica.
• angl. romantic comedy.
• fr. comédie romantique.
• it. commedia romantica.
comèdia satírica f. Comèdia que té
com a objectiu principal criticar i
ridiculitzar un personatge, una institució o uns determinats comportaments socials.
• cast. comedia satírica.
• angl. satiric comedy.
• fr. comédie satirique.
• it. commedia satirica.
comèdia ballet f. Gènere dramàtic,
musical i coreogràfic, en què es barrejava música i dansa en una acció
única i es tractaven situacions quotidianes on sovint el matrimoni era
el tema central.
• cast. comedia ballet.
• angl. comédie-ballet.
• fr. comédie-ballet.
• it. comédie-ballet.
comediant -a m. i f. Actor, especialment
de comèdies.
• cast. comediante -ta.
• angl. comedian.
• fr. comédien -enne.
• it. commediante.
comediant de l’art / comedianta de
l’art m. i f. Persona que, integrada
en una companyia, representava la
comèdia de l’art.
• cast. comediante del arte / comedianta del arte.
• angl. comedian dell’arte.
• fr. comédien dell’arte / comédienne dell’arte.
• it. commediante dell’arte.
comediògraf -a m. i f. Autor de comèdies.
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comicitat f. Qualitat de còmic.
• cast. comicidad.
• angl. humor.
• fr. humour.
• it. comicità.
comodí1 m. Actor o actriu que, per la
seua versatilitat, és capaç de representar papers molt diversos.
• cast. comodín.
• angl. wild card actor / wild card
actress.
• fr. acteur à tout jouer / actrice à
tout jouer.
• it. comodino.
comodí2 m. Teló situat immediatament darrere del teló de boca, que
s’utilitza per a fer canvis ràpids d’escena en les funcions que ho requerixen.
• cast. comodín.
• angl. olio drop.
• fr. rideau à l’italienne.
• it. comodino.
companyia f. Grup estable d’artistes i
de tècnics units per a la representació d’un espectacle.
• cast. compañía.
• angl. company.
• fr. compagnie.
• it. compagnia.
companyia ambulant f. Companyia
que normalment va de gira per diverses poblacions.
• cast. compañía ambulante.
• angl. touring company.
• fr. troupe ambulante.
• it. compagnia di giro.
companyia comercial f. Companyia
professional, especialment aquella
que munta sistemàticament obres i
espectacles d’èxit presumiblement
assegurat.
• cast. compañía comercial.
• angl. commercial theatre company.
• fr. compagnie commerciale.
• it. compagnia commerciale.
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companyia concertada f. Companyia
que ha establit amb una determinada institució un concert econòmic
per a realitzar una sèrie d’activitas
teatrals o altres tipus d’espectacles.
• cast. compañía concertada.
companyia d’aficionats f. Companyia
en què els membres que la integren
no es dediquen professionalment al
teatre.
• cast. compañía de aficionados.
• angl. amateur theatre company.
• fr. compagnie de théâtre amateur.
• it. compagnia di dilettanti.
companyia de repertori f. Companyia que disposa d’un repertori fix
d’obres o d’espectacles muntats i
assajats per a ser representats en
un teatre determinat o al llarg d’una
temporada teatral.
• cast. compañía de repertorio.
• angl. repertory company.
• fr. compagnie de répertoire.
• it. compagnia di repertorio.
companyia estable f. Companyia fixa
d’un teatre determinat.
• cast. compañía estable.
• angl. stable company.
• fr. compagnie stable.
• it. compagnia stabile.
companyia independent f. Companyia teatral no vinculada a cap entitat pública ni privada.
• cast. compañía independiente.
• angl. independent company.
• fr. compagnie indépendant.
• it. compagnia indipendente.
companyia nacional f. Companyia
patrocinada i mantinguda administrativament, artísticament i econòmicament per l’Estat o país, a fi d’assegurar la continuïtat i la qualitat de
les arts teatrals.
• cast. compañía nacional.
• angl. national company.
• fr. compagnie nationale.
• it. compagnia nazionale.

• cast. composición.
• angl. composition.
• fr. composition.
• it. composizione.
composició2 f Allò que es compon.
• cast. composición.
• angl. composition.
• fr. composition.
• it. composizione.
composició dramàtica f. Estructura o
forma en què està organitzada una
obra dramàtica, especialment pel
que fa al text.
• cast. composición dramática.
• angl. dramatic composition.
• fr. composition dramatique.
• it. composizione dramatica.
composició paradoxal f. Composició
dramàtica que conté quadros, episodis o frases amb un plantejament
i un to expressiu que contrasten o
presenten antagonisme amb els que
predominen en la resta de l’obra.
• cast. composición paradógica.
• angl. paradoxical composition.
• fr. composition paradoxale.
• it. composizione paradossale.
compositor -a m. i f. Persona que compon obres musicals.
• cast. compositor -ra.
• angl. composer.
• fr. compositeur -trice.
• it. compositore -trice.
comprensibilitat f. Principi tradicional de la representació teatral que
implica que l’espectacle ha de ser
entés per tots.
• cast. comprensibilidad.
• angl. comprehensibility.
• fr. compréhensibilité.
• it. comprensibilità.
comprimari -ària m. i f. Cantant d’òpera
que representa un paper secundari.
• cast. comprimario -ria.
• angl. comprimario.
• fr. comprimario -a.
• it. comprimario -a.
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companyia professional f. Companyia
en què els membres que la integren
es dediquen professionalment al
teatre.
• cast. compañía profesional.
• angl. professional company.
• fr. compagnie professionnelle.
• it. compagnia professionista.
comparsa m. i f. Persona que pren part
en un espectacle amb un paper no
qualificat, generalment mut.
• cast. comparsa.
• angl. extra.
• fr. figurant.
• it. comparsa.
comparseria f. Conjunt de comparses
que participen en un espectacle.
• cast. comparsería.
• angl. extras.
• fr. figuration.
• it. comparseria.
complements escenogràfics m. pl.
Conjunt d’elements d’ambient necessaris per a representar un espectacle.
• cast. complementos escenográficos.
• angl. scenographic accessories.
• fr. accessoires scénographiques.
• it. accessori scenografici.
complicació f. Part d’una obra dramàtica en què la trama es complica i el
conflicte s’agreuja.
• cast. complicación.
• angl. complication.
• fr. complication.
• it. complicazione.
compondre v. tr. Construir (una obra
dramàtica, una peça musical o un altre espectacle) d’acord amb les normes pròpies de cada àmbit artístic.
• cast. componer.
• angl. to compose.
• fr. composer.
• it. comporre.
composició1 f Acció o efecte de compondre.
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comunicació teatral f. Vincle i intercanvi d’informacions, emocions o
reaccions, que es produïxen al llarg
d’una representació teatral entre els
actors o personatges i l’espectador.
• cast. comunicación teatral.
• angl. theatrical communication.
• fr. communication théâtrale.
• it. comunicazione teatrale.
con de llum m. Aparell que s’utilitza
per a limitar i concentrar la llum dels
projectors en un intèrpret o en un
lloc determinat de l’escenari.
• cast. cono de luz.
• angl. light cone.
• fr. cône de lumière.
• it. cono di luce.
conclusió f. Desenllaç.
• cast. conclusión.
• angl. conclusion.
• fr. conclusion.
• it. conclusione.
confident m. i f. Personatge que rep les
confidències del protagonista i que
reemplaça el cor clàssic, especialment en les obres del segle XVI al XVIII.
• cast. confidente.
• angl. confidant.
• fr. confident -e.
• it. confidente.
conflicte m. Punt de tensió que es produïx en una obra dramàtica quan un
personatge, o dos o més personatges entre ells, han de superar una
situació determinada adoptant o
mantenint una línia d’actuació definida entre posicions, visions del
món, teories o interessos oposats.
• cast. conflicto.
• angl. conflict.
• fr. conflit.
• it. conflitto.
conflicte extern m. Conflicte que es
produïx entre dos o més personatges, o entre un personatge i unes circumstàncies determinades que incidixen en la situació en què es troba.
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• cast. conflicto externo.
• angl. external conflict.
• fr. conflit externe.
• it. conflitto esterno.
conflicte intern m. Conflicte que es
produïx en l’ànim d’un sol personatge.
• cast. conflicto interno.
• angl. internal conflict.
• fr. conflit interne.
• it. conflitto interno.
congelar-se v. pron. Quedar-se, els actors, immòbils sobre l’escenari, com
a recurs per a emfatitzar determinades reaccions dels personatges i,
especialment, per a marcar l’acabament de la representació.
• cast. congelarse.
• angl. to freeze up.
• fr. s’arrêter.
• it. bloccarsi.
conjunt m. Grup de músics o de cantants que actuen junts.
• cast. conjunto.
• angl. group, band, ensemble.
• fr. ensemble.
• it. congiunto.
connotació f. Significat secundari que
l’autor, el director, els actors o l’escenògraf conferixen al text o a l’espectacle.
• cast. connotación.
• angl. connotation.
• fr. connotation.
• it. connotazione.
consagrar v. tr. i pron. Donar molt de
prestigi, molta notorietat (a un intèrpret, un autor, una obra).
• cast. consagrar.
• angl. to establish.
• fr. consacrer.
• it. consacrare.
consagrat -ada adj. Que ha adquirit
(un intèrpret, un autor, una obra)
molt de prestigi, molta notorietat.
• cast. consagrado -da.
• angl. established.

context m. Conjunt de circumstàncies
històriques, temporals, sociològiques, espirituals o ideològiques,
que emmarquen una obra de teatre.
• cast. contexto.
• angl. context.
• fr. contexte.
• it. contesto.
contorsionisme m. Activitat acrobàtica consistent en la torsió i la flexió
de tronc i de les extremitats de manera que les posicions aconseguides vulneren l’estructura anatòmica
normal del cos.
• cast. contorsionismo.
• angl. contortionism.
• fr. contorsion.
• it. contorsionismo.
contorsionista (o contorsioniste -a)
m. i f. Persona que practica el contorsionisme.
• cast. contorsionista.
• angl. contortionist.
• fr. contorsionniste.
• it. contorsionista.
contrafigura f. En una representació
teatral, persona o maniquí molt semblant a un personatge de l’obra i que,
davant del públic, aparenta que ho és.
• cast. contrafigura.
• angl. double.
• fr. opposé -ée.
• it. controfigura.
contrafossa f. En els teatres, segona
fossa situada davall de la primera.
• cast. contrafoso.
• angl. foreditch.
• fr. avant-fossé.
• it. sottopalco.
contrallum f. Tipus d’il·luminació escènica en què la font lluminosa principal se situa darrere dels personatges o dels elements escenògrafics.
• cast. contraluz.
• angl. back light.
• fr. contre-jour.
• it. controluce.
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• fr. consacré -ée.
• it. consacrato -a.
construcció del personatge f. Composició física i conductual que un
actor ha de fer del seu personatge
per a representar-lo de manera convincent.
• cast. construcción del personaje.
• angl. character construction.
• fr. construction du personnage.
• it. costruzione del personaggio.
construcció dramàtica f. Acció o efecte
d’escriure una obra teatral partint de
components diversos, com ara argument, conflicte, personatges, ritme
o situació, de manera que entre tots
els elements s’establisca l’equilibri
desitjable.
• cast. construcción dramática.
• angl. dramatic construction.
• fr. construction dramatique.
• it. costruzione drammatica.
consueta1 f. Manuscrit que conté una
peça dramàtica amb les indicacions
pertinents per a la seua adequada
representació.
• cast. consueta.
• angl. book of rituals.
• fr. livre de rituels.
• it. cerimoniale.
consueta2 m. i f. Apuntador.
• cast. apuntador -ra, consueta.
• angl. prompter.
• fr. souffleur -euse.
• it. suggeritore -trice.
contacontes m. i f. Artista que sol en
l’escenari, o a vegades a l’aire lliure
o en festes populars, relata contes
adreçant-se directament als espectadors, ajudant-se del gest i de l’expressió corporal i sovint interpretant
diversos personatges.
• cast. cuentacuentos, cuentista.
• angl. storyteller.
• fr. conteur -euse, diseur d’histoires
/ diseuse d’histoires.
• it. narratore -trice.
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contrapunt m. En una obra dramàtica,
estructuració harmònica d’elements
escenogràfics que contrasten profundament, com ara dos línies temàtiques paral·leles o dos personatges
oposats.
• cast. contrapunto.
• angl. counterpoint.
• fr. contrepoint.
• it. contrappunto.
contrapunt còmic m. En una obra dramàtica, moment còmic que té lloc
immediatament abans o després
d’un episodi tràgic.
• cast. contrapunto cómico.
• angl. comic counterpoint.
• fr. contrepoint comique.
• it. contrappunto comico.
convenció f. Conjunt de pressuposicions
ideològiques i estètiques, explícites
o implícites, que permeten a l’espectador entendre una representació i
participar en el joc del fet teatral.
• cast. convención.
• angl. convention.
• fr. convention.
• it. convenzione.
coproducció f. Espectacle finançat per
dos o més persones, empreses o institucions.
• cast. coproducción.
• angl. co-production.
• fr. coproduction.
• it. coproduzione.
coproductor -a adj. i m. i f. Que coproduïx un espectacle.
• cast. coproductor -ra.
• angl. co-producer.
• fr. coproducteur -trice.
• it. coproduttore -trice.
coproduir v. tr. Realitzar una coproducció.
• cast. coproducir.
• angl. to co-produce.
• fr. coproduire.
• it. coprodurre.
cor1 m. Conjunt de persones que canten simultàniament.
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• cast. coro.
• angl. chorus.
• fr. chœur.
• it. coro.
cor2 m. Composició musical per a ser
cantada en grup.
• cast. coro.
• angl. chorus.
• fr. chœur.
• it. coro.
cor3 m. En el teatre grecollatí antic,
conjunt d’actors que reciten la part
lírica destinada a comentar l’acció.
• cast. coro.
• angl. chorus.
• fr. chœur.
• it. coro.
cor4 m. En el teatre grecollatí antic, fragment recitat pel cor.
• cast. coro.
• angl. chorus.
• fr. chœur.
• it. coro.
cor5 m. Conjunt de persones que dansen o es mouen rítmicament en una
representació teatral o en un altre
espectacle.
• cast. coro.
• angl. chorus.
• fr. chœur.
• it. coro.
corbata f. Prosceni.
• cast. corbata.
• angl. apron-stage.
• fr. avant-scène.
• it. avanscena.
corda espanyola f. Corda llisa proveïda d’una baga, a la qual se subjecta
un acròbata aeri amb la monyica,
el bescoll o el turmell per a executar figures mentre un altre fa rodar
la corda des del cap més proper a
terra.
• cast. cuerda española.
• angl. Spanish web.
• fr. corde espagnole.
• it. corda spagnola.

CORDA FLUIXA

corda inclinada f. Corda tensada de
manera obliqua a la pista, la qual
va d’un punt proper a terra fins a un
punt elevat, que un funambulista
recorre de pujada i de baixada.
• cast. cuerda inclinada.
• angl. sloping rope.
• fr. corde inclinée.
• it. corda inclinata.
corda llisa f. Aparell aeri consistent en
una corda de cotó entre 35 i 40 milímetres de diàmetre suspesa verticalment fins a terra, que l’acròbata aeri
utilitza per a fer figures i caigudes.
• cast. cuerda lisa.
• angl. vertical rope.
• fr. corde lisse.
• it. corda verticale.
corda tensa f. Aparell consistent en
una corda, fixada horitzontalment,
de manera que quede tibada, a dos
suports verticals, amb una plataforma sobre cadascun, i situada a una
altura variable, damunt de la qual
un equilibrista du a terme exercicis
d’equilibrisme.

• cast. cuerda tensa.
• angl. light-rope.
• fr. corde tendue.
• it. corda tesa.
corda volant f. Aparell aeri consistent
en una corda de cotó suspesa pels
dos caps, que es pot balancejar fins a
situar-se paral·lela a terra, que l’acròbata aeri utilitza per a fer figures.
• cast. cuerda volante.
• angl. cloud swing.
• fr. corde volante.
• it. corda volante.
corega m. En l’antiga Grècia, ciutadà
a qui la polis encarregava que costejara l’escenificació de les obres
teatrals que es representaven en la
ciutat.
• cast. corego, corega.
• angl. choregus.
• fr. chorège.
• it. corego.
coreògraf -a m. i f. Persona que dissenya una coreografia.
• cast. coreógrafo -fa.
• angl. choreographer.
• fr. chorégraphe.
• it. coreografo -a.
coreografia f. Composició plàstica, rítmica i locativa dels moviments dels
cors, dels ballarins, dels figurants i
de tots els personatges que apareixen en les successives escenes d’un
espectacle.
• cast. coreografía.
• angl. choreography.
• fr. chorégraphie.
• it. coreografia.
coreografiar v. tr. Dissenyar una coreografia.
• cast. coreografiar.
• angl. to choreograph.
• fr. chorégraphier.
• it. preparare la coreografia.
coreuta m. i f. En les tragèdies clàssiques gregues, membre del cor.
• cast. coreuta.
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corda fluixa f. Aparell consistent en
una corda, fixada horitzontalment,
de manera que no quede tibada, a
dos suports verticals, amb una plataforma sobre cadascun, i situada
a una altura variable, damunt de la
qual un equilibrista du a terme exercicis d’equilibrisme.
• cast. cuerda floja.
• angl. slack rope.
• fr. corde lâche.
• it. corda molle.
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• angl. coreuta.
• fr. choreute.
• it. coreuta.
corifeu m. En les tragèdies clàssiques
gregues i llatines, persona que guiava el cor, parlava amb els actors que
el componien i, de vegades, intervenia en l’obra en el seu nom.
• cast. corifeo.
• angl. coryphaeus.
• fr. coryphée.
• it. corifeo.
corista1 (o coriste -a) m. i f. Persona que
canta en un cor, especialment en
una òpera o en una sarsuela.
• cast. corista.
• angl. chorister.
• fr. choriste.
• it. corista.
corista2 (o coriste -a) m. i f. Artista que
forma part del conjunt d’un espectacle de revista musical.
• cast. corista.
• angl. chorister.
• fr. choriste.
• it. corista.
corista3 (o coriste -a) m. i f. Actor o actriu component d’un cor.
• cast. corista.
• angl. chorister.
• fr. choriste.
• it. corista.
corista4 (o coriste -a) m. i f. Vicetiple.
• cast. corista.
• angl. chorister.
• fr. choriste.
• it. corista.
coronació f. En el Misteri d’Elx, aparell
aeri revestit d’oripell format per un
setial central, on es troba el Pare
Etern, i dos mènsules laterals per a
les altres dos persones divines, representades per xiquets.
• cast. coronació.
• angl. coronació.
• fr. coronació.
• it. coronació.
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corpori -òria adj. Que està construït (un
element del decorat) en tres dimensions, per oposició al decorat pintat.
• cast. corpóreo -a.
• angl. three-dimensional.
• fr. construit -e.
• it. construito -a.
corral m. A València, a Mallorca i, especialment, a Castella, recinte on es
representaven les comèdies des del
final de l’Edat Mitjana.
• cast. corral.
• angl. corral.
• fr. corral.
• it. corral.
corral de comèdies m. Corral.
• cast. corral de comedias.
• angl. corral de comedias.
• fr. corral de comedias.
• it. corral de comedias.
cortina f. Element de tancament de la
boca d’un escenari teatral consistent en una gran peça de tela que es
penja de la part superior i es tanca
o s’obri segons les exigències de la
representació.
• cast. cortina.
• angl. curtain.
• fr. rideau.
• it. sipario.
cortina a la francesa f. Cortina constituïda per la combinació d’una cortina
de pavelló i una cortina de guillotina.
• cast. cortina a la francesa.
• angl. French curtain.
• fr. rideau à la française.
• it. sipario alla francese.
CORTINA A LA FRANCESA

CORTINA A LA ROMANA

cortina americana f. Cortina que, dividida en dos parts simètriques, s’obri
des del centre de l’escenari cap als
laterals.
• cast. cortina americana.
• angl. traveller curtain, draw curtain.
• fr. rideau à la grecque.
• it. sipario alla greca.

cortina de boca f. Cortina americana.
• cast. cortina de boca.
• angl. traveller curtain, draw curtain.
• fr. rideau à la grecque.
• it. sipario alla greca.
cortina de guillotina f. Cortina que
tanca l’escenari verticalment.
• cast. cortina de guillotina.
• angl. drop curtain.
• fr. rideau à l’allemande.
• it. sipario alla tedesca.
cortina de pavelló f. Cortina que s’obri
des del centre cap als angles superiors del quadro de l’escena.
• cast. cortina de pabellón.
• angl. tableau curtain.
• fr. rideau à l’italienne.
• it. sipario all’italiana.
cortina veneciana f. Cortina que forma un dibuix d’ones i s’arreplega
verticalment sobre l’escenari mantenint fixa la part superior.
• cast. cortina veneciana.
• angl. Venetian curtain, contour
curtain.
• fr. rideau à la vénitienne.
• it. sipario alla veneziana.
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cortina a la grega f. Cortina americana.
• cast. cortina a la griega.
• angl. traveller curtain, draw curtain.
• fr. rideau à la grecque.
• it. sipario alla greca.
cortina a la italiana f. Cortina de pavelló.
• cast. cortina a la italiana.
• angl. tableau curtain.
• fr. rideau à l’italienne.
• it. sipario all’italiana.
cortina a la romana f. Cortina que
s’obri verticalment sobre l’escenari
mantenint fixa la part superior.
• cast. cortina a la romana.
• angl. Roman curtain.
• fr. rideau à la romaine.
• it. sipario alla romana.
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CORTINA VENECIANA

CORTINA AMERICANA

cortinatge m. Conjunt de cortines utilitzades en una escenografia.
• cast. cortinaje, cortinados.
• angl. curtains.
• fr. rideaux.
• it. sipari.
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cos de ball m. Conjunt de ballarins
d’una companyia teatral o d’un espectacle determinat.
• cast. cuerpo de baile.
• angl. dance troupe.
• fr. corps de ballet.
• it. corpo di ballo.
costat m. En l’escenari d’un teatre, cadascun dels dos espais laterals, no
visibles per a l’espectador, contigus
a l’escena visible.
• cast. hombro.
• angl. wing.
• fr. coulisse.
• it. laterale.
coturn m. En la tragèdia clàssica, calcer
amb una sola de suro molt grossa
que usaven els actors per a semblar
més alts.
• cast. coturno.
• angl. buskin.
• fr. cothurne.
• it. coturno.
coverol m. Forat proveït d’una coberta
en forma d’un mig hemisferi situat
enmig del prosceni d’un teatre, on
es col·loca l’apuntador.
• cast. concha.
• angl. prompt box.
• fr. trou du souffleur.
• it. buca del suggeritore.

• fr. création.
• it. creazione.
creació col·lectiva f. Espectacle generat a partir de l’aportació de totes
les persones que hi intervenen.
• cast. creación colectiva.
• angl. collective creation.
• fr. création collective.
• it. creazione collettiva.
crèdits m. pl. Relació de les persones
que han participat en un espectacle, tant a nivell artístic com a nivell
tècnic o de producció.
• cast. créditos.
• angl. credits.
• fr. générique.
• it. crediti.
creu f. Peça de fusta en forma de creu
d’on pengen els fils que servixen per
a moure una marioneta.
• cast. percha.
• angl. control bar.
• fr. croix d’attelle.
• it. bilancino.
CREU

COVEROL

creació f. Construcció d’un espectacle.
• cast. creación.
• angl. creation.
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crític teatral / crítica teatral m. i f. Persona que exercix de manera professional la crítica teatral.
• cast. crítico teatral / crítica teatral.
• angl. theatre critic.
• fr. critique dramatique.
• it. critico teatrale.
crítica prèvia f. Article que apareix en
la premsa on es comenta un espectacle que encara no s’ha estrenat.

cúpula Fortuny
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ocupa tot el sostre, amb la banda
còncava de cara a l’espectador, que
dona una perfecta il·lusió de la volta del cel en les escenes que simulen transcórrer a l’aire lliure i és susceptible de rebre projeccions que
accentuen l’aparença de realitat.
• cast. cúpula Fortuny.
• angl. Fortuny’s cupola.
• fr. coupole Fortuny.
• it. cupola Fortuny.
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• cast. crítica previa.
• angl. previous critique.
• fr. critique préalable.
• it. critica previa.
crítica teatral1 f. Gènere assagístic i periodístic que analitza i jutja la qualitat dels espectacles.
• cast. crítica teatral.
• angl. theatre criticism.
• fr. critique dramatique.
• it. critica teatrale.
crítica teatral2 f. Assaig o article periodístic on s’analitza i es jutja la qualitat d’un espectacle.
• cast. crítica teatral.
• angl. theatrical critique.
• fr. critique dramatique.
• it. critica teatrale.
criticastre -a m. i f. Crític roín.
• cast. criticastro -tra.
• angl. criticaster.
• fr. mauvais critique / mauvaise
critique.
• it. critico da strapazzo.
cronometratge m. Cronometria.
• cast. cronometraje.
• angl. timing.
• fr. chronométrage.
• it. tempistica.
cronometria f. Mesurament exacte
del temps de representació d’una
obra teatral o d’un altre espectacle
tant pel que fa al conjunt total com
a cadascuna de les seues parts, a fi
d’aconseguir que el ritme del muntatge siga el desitjat.
• cast. cronometría.
• angl. timing.
• fr. chronométrage.
• it. tempistica.
cúpula f. Cúpula Fortuny.
• cast. cúpula, cúpula de cielo.
• angl. cupola.
• fr. coupole.
• it. cupola.
cúpula Fortuny f. Cel d’un escenari
consistent en un quart d’esfera que
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• angl. dance.
• fr. danse.
• it. danza.
dansa cerimonial f. Ball ritual de caràcter simbòlic i amb indumentària especial, que es representa en
determinades processons o festes
populars.
• cast. danza ceremonial.
• angl. ceremonial dance.
• fr. danse cérémonielle.
• it. danza cerimoniale.
dansa clàssica f. Disciplina de dansa
coreografiada amb moviments altament codificats acompanyada de
música clàssica.
• cast. danza clásica.
• angl. classical dance.
• fr. danse classique.
• it. danza classica.
dansa contemporània f. Disciplina de
dansa coreografiada sorgida durant
el segle XX que incorpora elements
de diferents estils de ball.
• cast. danza contemporánea.
• angl. contemporany dance.
• fr. danse contemporaine.
• it. danza contemporanea.
dansa teatre f. Espectacle de dansa
que narra una història usant tots
els ingredients de l’escenificació teatral, des de textos dits, llegits o en
veu en off, fins a la resta d’elements
escenogràfics propis del teatre.
• cast. danza teatro.
• angl. dance theater.
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dama1 f. Actriu que representa un paper de certa importància.
• cast. dama.
• angl. lady.
• fr. dame.
• it. dama.
dama2 f. Primera dama.
• cast. dama.
• angl. lady.
• fr. dame.
• it. dama.
dama ingènua f. Ingènua.
• cast. dama ingenua.
• angl. ingénue.
• fr. ingénue.
• it. ingenua.
dama jove f. Actriu que fa papers de
fadrina o de casada molt jove.
• cast. dama joven.
• angl. young lady.
• fr. jeune dame.
• it. giovane dama.
dansa1 f. Ball, acció de ballar o de dansar.
• cast. danza.
• angl. dance.
• fr. danse.
• it. danza.
dansa2 f. Successió de passos, de bots
o de posicions executats segons un
orde i un ritme determinats.
• cast. danza.
• angl. dance.
• fr. danse.
• it. danza.
dansa3 f. Art de dansar.
• cast. danza.

DE LES ARTS ESCÈNIQUES

D

73

• fr. danse-théâtre.
• it. teatrodanza.
dansa vertical f. Especialitat circense
consistent a executar, un o diversos
artistes, una combinació de coreografia i acrobàcia aèria mentre estan
suspesos en una paret o en la façana d’un edifici.
• cast. danza vertical.
• angl. vertical dance.
• fr. danse verticale.
• it. danza verticale.
dansar v. tr. Ballar.
• cast. danzar.
• angl. to dance.
• fr. danser.
• it. danzare.
davantera f. En un teatre o en altres
locals d’espectacles, primera línia de
seients.
• cast. delantera.
• angl. front row, first row.
• fr. premier rang.
• it. prima fila.
DAVANTERA

déboulé [fr.] m. En el ballet, gir fet sobre els dos peus, desplaçant-se per
l’espai.
• cast. déboulé.
• angl. déboulé.
• fr. déboulé.
• it. déboulé.
debut1 m. Estrena.
• cast. debut.
• angl. debut.
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• fr. début.
• it. debutto.
debut2 m. Primera obra amb què es
presenta davant del públic un intèrpret, un autor, un director o una
companyia.
• cast. debut.
• angl. debut.
• fr. début.
• it. debutto.
debutant adj. i m. i f. Que debuta.
• cast. debutante.
• angl. debutante.
• fr. débutant -e.
• it. debuttante.
debutar v. intr. Fer el debut.
• cast. debutar.
• angl. to make one’s debut.
• fr. débuter.
• it. debuttare.
declamació1 f. Art de declamar.
• cast. declamación.
• angl. declamation.
• fr. déclamation.
• it. declamazione.
declamació2 f. Art de representar en el
teatre.
• cast. declamación.
• angl. declamation.
• fr. déclamation.
• it. declamazione.
declamació dramàtica f. Declamació
consistent a recitar el text d’una
obra dramàtica amb l’entonació i la
gestualitat adequades.
• cast. declamación dramática.
• angl. dramatic declamation.
• fr. déclamation dramatique.
• it. declamazione drammatica.
declamació erudita f. Declamació que
feien els còmics a l’aire lliure, quan
les representacions ja havien abandonat el marc dels temples, en què
es mantenien els mateixos temes
litúrgics i religiosos d’abans.
• cast. declamación erudita.
• angl. erudite declamation.

• cast. declamatorio -ria.
• angl. declamatory.
• fr. déclamatoire.
• it. declamatorio -a.
decor1 m. Adequació d’una representació teatral a les convencions estètiques, literàries, morals i artístiques
d’una època o d’un públic determinats.
• cast. decoro.
• angl. decorum.
• fr. décorum.
• it. decoro.
decor2 m. Adequació de la llengua
d’una obra dramàtica al gènere, el
tema i la condició dels personatges.
• cast. decoro.
• angl. decorum.
• fr. décorum.
• it. decoro.
decor3 m. Adequació entre el comportament dels personatges d’una obra
dramàtica i les seues condicions respectives.
• cast. decoro.
• angl. decorum.
• fr. décorum.
• it. decoro.
decoració f. Escenografia.
• cast. decoración.
• angl. scenography.
• fr. décoration.
• it. scenografia.
decorador -a m. i f. Escenògraf.
• cast. decorador -ra.
• angl. scenographer.
• fr. décorateur -trice.
• it. scenografo -a.
decorat m. Conjunt de telons i bambolines, elements arquitectònics o
pictòrics i recursos d’il·luminació,
que s’usen per a representar el marc
d’acció d’una obra teatral o d’un altre espectacle.
• cast. decorado.
• angl. scenery.
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• fr. déclamation savante.
• it. declamazione erudita.
declamació litúrgica f. Declamació
pròpia de l’Edat Mitjana que es feia
dins dels temples i que consistia en
la representació de farses, misteris
i temes de caràcter bíblic i religiós.
• cast. declamación litúrgica.
• angl. liturgical declamation.
• fr. déclamation liturgique.
• it. declamazione liturgica.
declamació recitada f. Declamació
consistent a pronunciar les paraules
al compàs de la música.
• cast. declamación recitada.
• angl. recited declamation.
• fr. déclamation récitée.
• it. declamazione recitata.
declamador -a m. i f. Persona que declama.
• cast. declamador -ra.
• angl. orator, reciter.
• fr. déclamateur -trice.
• it. declamatore -trice.
declamar1 v. tr. Recitar (un text en prosa o en vers) amb l’entonació i la
gestualitat adequades.
• cast. declamar.
• angl. to declaim.
• fr. déclamer.
• it. declamare.
declamar2 v. tr. Recitar (un text en vers
o en prosa) amb un to excessivament emfàtic o afectat.
• cast. declamar.
• angl. to declaim.
• fr. déclamer.
• it. declamare.
declamatori1 -òria adj. De la declamació o que hi té relació.
• cast. declamatorio -ria.
• angl. declamatory.
• fr. déclamatoire.
• it. declamatorio -a.
declamatori2 -òria adj. Que és (una
forma de recitar) excessivament
emfàtica o afectada.
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• fr. décor.
• it. scena.
decorat a la francesa m. Decorat corpori.
• cast. decorado a la francesa.
• angl. constructed set.
• fr. décor construit.
• it. scena costruita.
decorat abstracte m. Decorat amb
escassos elements escenogràfics en
què es fa ús de recursos alternatius,
com ara efectes d’il·luminació, projectors o ús de ciclorames.
• cast. decorado abstracto.
• angl. abstract set.
• fr. décor abstrait.
• it. scena astratta.
decorat armat m. Decorat integrat per
elements escenogràfics que poden
ser armats i desarmats ràpidament
sobre l’escenari, utilitzat generalment per a muntatges que requerixen diversos canvis de decorat durant la representació.
• cast. decorado armado.
• angl. framed scenery.
• fr. décor practicable.
• it. scena composta da quinte.
decorat corpori m. Decorat en què els
elements escenogràfics estan construïts en tres dimensions, com a elements reals d’arquitectura.
• cast. decorado corpóreo.
• angl. constructed set.
• fr. décor construit.
• it. scena construita.
decorat de lloguer m. Decorat que és
propietat d’un taller d’escenografia i
que pot ser utilitzat per diverses companyies i grups de teatre a canvi d’una
determinada quantitat de diners.
• cast. decorado de alquiler.
• angl. set for rent.
• fr. décor à louer.
• it. scena in affitto.
decorat de repertori m. Decorat que
reproduïx certs ambients d’una ma76

nera molt realista però que prescindix d’elements característics d’una
determinada peça dramàtica, a fi
que puga ser usat en el major nombre possible de representacions, utilitzat en sales modestes o per companyies d’aficionats o grups teatrals
amb pocs recursos.
• cast. decorado de repertorio.
• angl. repertory set.
• fr. décor-répertoire.
• it. scena di repertorio.
decorat d’exterior m. Decorat que
imita ambients i situacions d’espai
obert.
• cast. decorado de exterior.
• angl. exterior set.
• fr. décor d’extérieur.
• it. scena di esterno.
decorat d’interior m. Decorat que imita
ambients i situacions d’espai tancat.
• cast. decorado de interior.
• angl. chamber set.
• fr. décor d’intérieur.
• it. scena di interno.
decorat figuratiu m. Decorat en què
els elements escenogràfics tracten
de representar la realitat.
• cast. decorado figurativo.
• angl. figurative set.
• fr. décor figuratif.
• it. scena figurativa.
decorat fix m. Decorat que no canvia al
llarg de la representació de la peça
dramàtica i que sol implicar una unitat en l’espai.
• cast. decorado fijo.
• angl. permanent set.
• fr. décor unique.
• it. scena fissa.
decorat penjat m. Decorat que es resol, totalment o en part, amb elements penjats del teler, com ara
telonets, telons, rompiments, bambolines o cametes, molt utilitzat en
la revista pel seu dinamisme en el
canvis de decorat.

a seguir la representació.
• cast. decorado simultáneo.
• angl. simultaneous set.
• fr. décor simultané.
• it. scena simultanea.
decorat sonor m. Conjunt d’efectes de
so que contribuïxen a l’ambientació
d’una representació teatral i que
pot complementar o substituir el
decorat convencional.
• cast. decorado sonoro.
• angl. resonant set.
• fr. décor sonore.
• it. scena sonora.
decorat tancat m. Decorat en què els
elements escenogràfics tanquen
totalment el fòrum i els laterals de
l’escenari, com ara el que representa
una habitació.
• cast. decorado cerrado.
• angl. box set.
• fr. décor fermé.
• it. scena di camera.
decorat transformable m. Decorat que,
sent bàsicament únic, permet modificacions parcials, com ara entrades
d’elements escenogràfics o moviments de bastidors, a fi de canviar
fàcilment l’espai on té lloc l’acció.
• cast. decorado transformable.
• angl. quick-change scenery.
• fr. décor à transformations.
• it. scena transformabile.
decorat verbal m. Descripció del decorat i de l’ambientació d’una escena feta per un dels personatges
de l’obra teatral, recurs que s’usa de
vegades per a suplir, totalment o
parcialment, l’escenografia.
• cast. decorado verbal.
• angl. verbal set.
• fr. décor verbal.
• it. scena verbale.
deflector m. Aparell o dispositiu que
s’usa per a circumscriure la llum d’un
focus a la zona de l’escenari que es
vol il·luminar.
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• cast. decorado colgante.
• angl. flown set.
• fr. décor équipé au cintre.
• it. scena volante.
decorat permanent m. Decorat fix.
• cast. decorado permanente.
• angl. permanent set.
• fr. décor unique.
• it. scena fissa.
decorat pintat m. Decorat en què hi
ha una preponderància de la pintura sobre la construcció, amb els
elements d’arquitectura falsos però
pintats amb un joc de clarobscurs
perquè, des del punt de vista de l’espectador, semblen reals.
• cast. decorado pintado.
• angl. painted set.
• fr. décor peint.
• it. scena dipinta.
decorat projectat m. Decorat en forma d’imatges que es projecta sobre
un teló de fons, un ciclorama o una
pantalla de retroprojecció, generalment obtingut per la combinació de
dos projectors situats en els costats
de l’escenari o bé en el fòrum.
• cast. decorado proyectado.
• angl. projected scenery.
• fr. décor projeté.
• it. scena proiettata.
decorat realista m. Decorat figuratiu
que tracta de representar la realitat
amb la màxima precisió.
• cast. decorado realista.
• angl. realistic set.
• fr. décor réaliste.
• it. scena realista.
decorat simultani m. Tipus d’espai
escènic utilitzat principalment en
l’Edat Mitjana i actualment en representacions a l’aire lliure o en sales de grans dimensions, en què hi
ha diversos decorats situats l’un al
costat de l’altre, on els actors, i a vegades també el públic, són els qui es
desplacen d’un decorat a l’altre per
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• cast. deflector.
• angl. deflector.
• fr. déflecteur.
• it. deflettore.
dégagé [fr.] m. En el ballet, pas que
consitix a estirar completament una
cama i separar-la lleugerament de
terra.
• cast. dégagé.
• angl. dégagé.
• fr. dégagé.
• it. dégagé.
denegació f. Procés íntim que experimenta l’espectador pel qual, tot
i assumir la convenció de la representació, és conscient que allò que
presencia no té una existència real.
• cast. denegación.
• angl. denegation.
• fr. dénégation.
• it. denegazione.
desarmar v. tr. Llevar de l’escenari (els
diversos elements escenogràfics
que componen un decorat).
• cast. desarmar.
• angl. to dismantle.
• fr. démonter.
• it. smontare.
descans m. Entreacte.
• cast. descanso.
• angl. interval.
• fr. entracte.
• it. intermezzo.
descoberta f. En una escenografia muntada, espai a través del qual es veu
una part de l’interior de l’escenari.
• cast. aforada.
• angl. opening.
• fr. découverte.
• it. sforamento.
desenllaç m. Esdeveniment final que
resol el conflicte plantejat en l’argument d’una obra escènica.
• cast. desenlace.
• angl. ending.
• fr. dénouement.
• it. scioglimento.
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desenrotllament m. Evolució interna
en l’argument d’una obra teatral
que progressa des del plantejament
fins al desenllaç.
• cast. desarrollo.
• angl. development.
• fr. déroulement.
• it. svolgimento.
desmaquillador -a adj. i m. Que servix
(un producte) per a desmaquillar.
• cast. desmaquillador -ra.
• angl. makeup remover.
• fr. démaquillant -e.
• it. struccante.
desmaquillar v. tr. i pron. Llevar el maquillatge.
• cast. desmaquillar.
• angl. to remove the makeup / to
remove one’s makeup.
• fr. démaquiller.
• it. struccare.
desmuntar v. tr. Desarmar (un decorat),
especialment quan es fa totalment i
amb caràcter definitiu.
• cast. desmontar.
• angl. to strip.
• fr. démonter.
• it. smontare.
détourné [fr.] m. En el ballet, pas que
consistix en una rotació sobre els
dos peus.
• cast. détourné.
• angl. détourné.
• fr. détourné.
• it. détourné.
deus ex machina1 [llatí] m. inv. En el teatre grec i romà, moment en què una
grua o qualsevol altre mitjà mecànic
introduïa en l’escena una deïtat que
semblava descendir de les altures,
amb la finalitat de resoldre una situació desesperada o per a donar un
gir a la trama.
• cast. deus ex machina.
• angl. deus ex machina.
• fr. deus ex machina.
• it. deus ex machina.

DÉVELOPPÉ

diafragma m. En els aparells d’illuminació d’un espai escènic, dispo-

sitiu en forma de disc menut foradat
en el centre que s’usa per a regular
la quantitat de llum emesa.
• cast. diafragma.
• angl. diaphragm.
• fr. diaphragme.
• it. diaframma.
diafragma iris m. Diafragma que consta d’una sèrie de plaques articulades que formen una circumferència
que es fa més menuda o més gran
a fi de graduar la quantitat de llum
emesa.
• cast. diafragma iris.
• angl. iris diaphragm.
• fr. diaphragme iris.
• it. diaframma iris.
diagrama d’il·luminació m. Plànol o
dibuix, complementat amb anotacions, on es mostra esquemàticament la disposició de llums d’una
representació escènica.
• cast. diagrama de iluminación.
• angl. lighting diagram.
• fr. diagramme d’illumination.
• it. diagramma di illuminazione.
diàleg1 m. En una obra de teatre, conversació entre dos o més personatges.
• cast. diálogo.
• angl. dialogue.
• fr. dialogue.
• it. dialogo.
diàleg2 m. Obra, generalment dramatitzable, en què es fingix una controvèrsia entre dos o més personatges.
• cast. diálogo.
• angl. dialogue.
• fr. dialogue.
• it. dialogo.
diàleg estíquic m. En el teatre grec,
diàleg recitat per dos o més actors,
en què a vegades també podia participar el corifeu.
• cast. diálogo estíquico.
• angl. stichic dialogue.
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deus ex machina2 [llatí] m. inv. Recurs
teatral consistent a recórrer a un
esdeveniment extern i inesperat
que, en l’últim moment, soluciona
la història que es representa sense
tindre en compte la lògica interna
de la trama.
• cast. deus ex machina.
• angl. deus ex machina.
• fr. deus ex machina.
• it. deus ex machina.
deuteragonista (o deuteragoniste
-a) m. i f. Actor que representa el segon paper en una obra teatral.
• cast. deuteragonista.
• angl. deuteragonist.
• fr. deutéragoniste.
• it. deuteragonista.
développé [fr.] m. En el ballet, moviment que consistix a flexionar una
cama a l’altura del genoll de la cama
de suport i desplegar-la lentament
fins que quede completament estesa.
• cast. développé.
• angl. développé.
• fr. développé.
• it. développé.
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• fr. dialogue stichique.
• it. dialogo stichico.
diàleg extracoral m. En el teatre grec,
diàleg establit entre el cor i un
oponent, en què a vegades també
podien participar els personatges
secundaris.
• cast. diálogo extracoral.
• angl. extrachoral dialogue.
• fr. dialogue extrachoral.
• it. dialogo extracorale.
diàleg intracoral m. En el teatre grec,
diàleg establit entre el cor o entre el
cor i el corifeu, o entre els dos i un
altre actor.
• cast. diálogo intracoral.
• angl. intrachoral dialogue.
• fr. dialogue intrachoral.
• it. dialogo intracorale.
diàleg líric m. En el teatre grec, cant
alternat entre el cor i un o diversos
actors, o entre els coreutes.
• cast. diálogo lírico.
• angl. lyric dialogue.
• fr. dialogue lyrique.
• it. dialogo lirico.
diàleg mixt m. En el teatre grec, diàleg
amb barreja de cant i recitat.
• cast. diálogo mixto.
• angl. mixed dialogue.
• fr. dialogue mixte.
• it. dialogo misto.
dialogar v. tr. Redactar en forma de diàleg.
• cast. dialogar.
• angl. to script.
• fr. dialoguer.
• it. sceneggiare.
dialogat -ada adj. Redactat o dit en
forma de diàleg.
• cast. dialogado -da.
• angl. scripted.
• fr. dialogué -ée.
• it. dialogato -a.
dialogista (o dialogiste -a) m. i f. Autor
de diàlegs.
• cast. dialoguista.
• angl. dialogist.
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• fr. dialoguiste.
• it. dialogista.
diazoma m. Passadís situat en la càvea
dels teatres, els amfiteatres i els circs
romans que separava les localitats
en tres grups.
• cast. diazoma.
• angl. diazoma.
• fr. diazoma.
• it. diazoma.
DIAZOMA

dibuixos de construcció m. pl. Diagrama que elabora l’escenògraf on
estan representats tots els elements
escenogràfics que componen un
decorat.
• cast. dibujos de construcción.
• angl. construction drawings.
• fr. dessins de construction.
• it. disegni di costruzione.
dicció f. Art o manera de pronunciar,
un intèrpret, el text que li correspon
amb l’entonació, el ritme, el timbre i
el to més adequats.
• cast. dicción.
• angl. diction.
• fr. diction.
• it. dizione.
dicció artística f. Dicció que consistix
a dir el text dramàtic seguint fidelment la seua estructura rítmica.
• cast. dicción artística.
• angl. artistic diction.
• fr. diction artistique.
• it. dizione artistica.
dicció naturalista f. Dicció que consistix a dir el text dramàtic d’una ma-

• fr. gradateur.
• it. dimmer.
diorama1 m. Tela pintada amb colors
transparents i opacs en la qual es
veuen diverses imatges i diversos
efectes segons com s’il·lumine.
• cast. diorama.
• angl. diorama.
• fr. diorama.
• it. diorama.
diorama2 m. Representació corpòria
d’una escena o d’un fet històric amb
sensació de volum, profunditat i
llum per mitjà de telons, bambolines i figures.
• cast. diorama.
• angl. diorama.
• fr. diorama.
• it. diorama.
dioràmic -a adj. Del diorama o que hi
té relació.
• cast. diorámico -ca.
• angl. dioramic.
• fr. dioramique.
• it. dioramico -a.
direcció f. Organització, coordinació i
conducció de tots els elements i de
totes les persones que integren un
espectacle.
• cast. dirección.
• angl. direction.
• fr. mise en scène.
• it. regia.
direcció d’actors f. Coordinació i conducció de la suma d’interpretacions
individuals dels actors per a integrar-les en un conjunt harmònic.
• cast. dirección de actores.
• angl. direction of actors.
• fr. direction d’acteurs.
• it. regia di attori.
director -a m. i f. Persona que té al seu
càrrec la direcció d’un espectacle.
• cast. director -ra.
• angl. director.
• fr. directeur -trice.
• it. direttore -trice.
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nera subjectiva i amb el mínim èmfasi possible, a fi que resulte natural
i gens afectat.
• cast. dicción naturalista.
• angl. naturalist diction.
• fr. diction naturaliste.
• it. dizione naturalistica.
didascàlia1 f. Nota breu que, en obres
de teatre grec i llatí, fornia dades
relatives a l’autor i a la representació.
• cast. didascalia.
• angl. didascalia.
• fr. didascalie.
• it. didascalia.
didascàlia2 f. Instrucció que l’autor
d’una obra teatral dona als actors.
• cast. didascalia.
• angl. didascalia.
• fr. didascalie.
• it. didascalia.
didascàlia3 f. Acotació.
• cast. didascalia.
• angl. didascalia.
• fr. didascalie.
• it. didascalia.
didascàlia4 f. En l’antiga Grècia, registre on constaven les obres teatrals
representades, amb dades rellevants com la data de la representació o els premis obtinguts.
• cast. didascalia.
• angl. didascalia.
• fr. didascalie.
• it. didascalia.
dilema m. Situació dramàtica en què
un personatge ha de decidir necessàriament entre dos o més solucions possibles, però cap d’elles
plenament satisfactòria.
• cast. dilema.
• angl. dilemma.
• fr. dilemme.
• it. dilemma.
dimmer [angl.] m. Regulador.
• cast. dimmer.
• angl. dimmer.
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director artístic1 / directora artística
m. i f. Persona que concep i supervisa els decorats, el vestuari i altres
aspectes plàstics d’un espectacle.
• cast. director artístico / directora
artística.
• angl. art director.
• fr. directeur artistique / directrice
artistique.
• it. direttore artistico / direttrice
artistica.
director artístic2 / directora artística
m. i f. En una companyia de teatre, persona que decidix les obres que s’han
de representar i que s’encarrega de
l’orientació artística de la temporada.
• cast. director artístico / directora
artística.
• angl. artistic director.
• fr. directeur artistique / directrice
artistique.
• it. direttore artistico / direttrice
artistica.
director de càsting / directora de
càsting m. i f. Persona responsable
de la selecció dels actors, els figurants, els ballarins, els cantants i tota
la resta d’artistes que han d’intervindre en un espectacle.
• cast. director de casting / directora
de casting.
• angl. casting director.
• fr. directeur de casting / directrice
de casting.
• it. direttore di casting / direttrice
di casting.
director de producció / directora de
producció m. i f. Persona que planifica, organitza i coordina la producció
d’un espectacle.
• cast. director de producción /
directora de producción.
• angl. production director.
• fr. directeur de production / directrice de production.
• it. direttore di produzione / direttrice di produzione.
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director d’escena1 / directora d’escena m. i f. Director.
• cast. director de escena / directora
de escena.
• angl. director.
• fr. metteur en scène / mettrice en
scène.
• it. direttore -trice.
director d’escena2 / directora d’escena m. i f. Persona que s’encarrega de
l’aplicació de les indicacions marcades pel director durant els assajos i
de coordinar els tècnics que intervenen en un espectacle.
• cast. director de escena / directora
de escena.
• angl. performance director.
• fr. directeur de scène / directrice
de scène.
• it. regista scenico.
director musical / directora musical
m. i f. Persona que té al seu càrrec el
contingut musical d’un espectacle.
• cast. director musical / directora
musical.
• angl. music director.
• fr. directeur musical / directrice
musicale.
• it. direttore musicale / direttrice
musicale.
director tècnic / directora tècnica m. i
f. Persona que té la màxima responsabilitat en tots els aspectes relacionats amb la producció tècnica d’un
espectacle.
• cast. director técnico / directora
técnica.
• angl. technical director.
• fr. directeur technique / directrice
technique.
• it. direttore tecnico / direttrice
tecnica.
dirigir v. tr. Organitzar, coordinar i conduir tots els elements i totes les persones que integren (un espectacle).
• cast. dirigir.
• angl. to direct, to conduct.

ginal en dos dimensions.
• cast. diseño técnico de realización,
despiece.
• angl. drawing.
• fr. plan de construction.
• it. disegno tecnico per la costruzione delle scene.
dissenyador artístic / dissenyadora
artística m. i f. Director artístic.
• cast. diseñador artístico / diseñadora artística.
• angl. art designer.
• fr. concepteur artistique / conceptrice artistique.
• it. disegnatore artistico / disegnatrice artistica.
dissenyador de so / dissenyadora de
so m. i f. Persona que crea tots els
efectes de so que requerix un espectacle escènic per mitjà de la captació
i el registrament d’efectes especials
i de música ja existent.
• cast. diseñador de sonido / diseñadora de sonido.
• angl. sound designer.
• fr. concepteur du son / conceptrice
du son, créateur du son / créatrice
du son.
• it. disegnatore di suoni / disegnatrice di suoni.
dissenyador de vestuari / dissenyadora de vestuari m. i f. Persona que
dissenya el vestuari d’un espectacle.
• cast. diseñador de vestuario /
diseñadora de vestuario.
• angl. costume designer.
• fr. concepteur de costumes / conceptrice de costumes, dessinateur
de costumes / dessinatrice de
costumes.
• it. disegnatore di costumi / disegnatrice di costumi.
dissenyador d’il·luminació / dissenyadora d’il·luminació m. i f. Il·luminador -a.
• cast. diseñador de iluminación /
diseñadora de iluminación.
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• fr. réaliser.
• it. dirigere.
disbarat m. Obra curta en què les característiques pròpies de la comèdia
o el vodevil s’accentuen al màxim.
• cast. disparate.
• angl. disparate.
• fr. disparate.
• it. disparate.
disc giratori m. Part del sòl de l’escenari que gira sobre el seu eix a la velocitat requerida per l’acció dramàtica, i que s’usa per a canvis ràpids
d’escenografia, efectes de marxa o
altres jocs actorals.
• cast. disco giratorio.
• angl. giratory platform.
• fr. plateforme giratoire.
• it. piataforma giratoria.
disfressa f. Vestit inacostumat o que
no és propi de la condició o el sexe
del personatge, amb què aparenta
ser una altra persona per tal de no
ser reconegut.
• cast. disfraz.
• angl. disguise.
• fr. déguisement.
• it. maschera.
dispositiu escènic m. Decorat.
• cast. dispositivo escénico.
• angl. stage device.
• fr. dispositif scénique.
• it. dispositivo scenico.
disseny escenogràfic m. Creació i planificació de tots els elements que integren l’escenografia d’un espectacle.
• cast. diseño escenográfico.
• angl. scenic design.
• fr. dessin scénographique.
• it. disegno scenografico.
disseny tècnic de realització m. Fase
del disseny escenogràfic que va des
de l’esbós fins a la maqueta, consistent a donar volum en l’espai als diferents elements escenogràfics, de
manera que el decorat, una vegada
muntat, quede exacte a l’esbós ori-
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• angl. lighting designer.
• fr. concepteur de lumières / conceptrice de lumières.
• it. disegnatore illuminazione /
disegnatrice illuminazione.
dissenyador escenogràfic / dissenyadora escenogràfica m. i f. Persona que dissenya l’escenografia d’un
espectacle.
• cast. diseñador escenográfico /
diseñadora escenográfica.
• angl. scenic designer.
• fr. concepteur scénographe /
conceptrice scénographe.
• it. disegnatore scenografico /
disegnatrice scenografica.
distanciament m. Conjunt de procediments amb què un autor teatral
aconseguix que l’espectador es
distancie de l’acció dramàtica, privant-lo de la il·lusió teatral i de la
identificació amb els personatges,
a fi de potenciar la seua capacitat
crítica davant de l’espectacle que
presencia.
• cast. distanciamiento.
• angl. distancing effect.
• fr. effet de distanciation.
• it. straniamento.
divertimento [it.] m. Peça teatral breu i
de tema lleuger.
• cast. divertimento.
• angl. divertimento.
• fr. divertimento.
• it. divertimento.
divo -a m. i f. Artista de gran fama.
• cast. divo -va.
• angl. divo -a.
• fr. divo -a.
• it. divo -a.
doblar1 v. intr. Representar, un actor,
dos o més papers en una mateixa
obra.
• cast. doblar.
• angl. to take several parts.
• fr. jouer plusieurs rôles.
• it. interpretare parecchi ruoli.
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doblar2 v. intr. Actuar, un actor, en dos
obres distintes que estan en cartell.
• cast. doblar.
• angl. to double.
• fr. doubler.
• it. doppiare.
doble estafa f. Estafa de dos portadors, situats l’un al costat de l’altre,
que permet a l’àgil de recolzar un
peu sobre les mans d’un portador i
l’altre peu sobre les mans de l’altre.
• cast. doble estafa.
• angl. stage.
• fr. double-staffe.
• it. doppia staffa.
doblet1 m. Fet de representar, un actor,
dos o més papers en una mateixa
obra.
• cast. doblete.
• angl. doubling.
• fr. doublé.
• it. doppione.
doblet2 m. Fet d’actuar, un actor, en
dos obres distintes que estan en
cartell.
• cast. doblete.
• angl. double.
• fr. doublé.
• it. doppio.
dominus gregis [llatí] m. En l’antiga
Roma, director d’una companyia
teatral, que també era, generalment, l’actor principal.
• cast. dominus gregis.
• angl. dominus gregis.
• fr. dominus gregis.
• it. dominus gregis.
dona orquestra f. Música que toca
simultàniament com a espectacle
diversos instruments musicals collocats en diferents parts del cos.
• cast. mujer orquesta.
• angl. one-woman band.
• fr. femme-orchestre.
• it. donna orchestra.
donar la rèplica loc. verb. Durant els assajos d’una obra de teatre, dir, una

• cast. drama lírico.
• angl. lyric drama.
• fr. drame lyrique.
• it. dramma lirico.
drama litúrgic m. Peça nascuda en les
esglésies europees com a prolongació del culte litúrgic, considerada un
dels orígens del teatre medieval.
• cast. drama litúrgico.
• angl. liturgical drama.
• fr. drame liturgique.
• it. dramma liturgico.
drama musical m. Obra dramàtica que
integra la música, el teatre i les arts
visuals.
• cast. drama musical.
• angl. music drama.
• fr. drame musical.
• it. dramma musicale.
dramàtic1 -a adj. Del teatre o que hi té
relació.
• cast. dramático -ca.
• angl. dramatic.
• fr. dramatique.
• it. drammatico -a.
dramàtic2 -a m. i f. Dramaturg1.
• cast. dramático -ca.
• angl. dramatic.
• fr. dramatique.
• it. drammatico -a.
dramatis personae [llatí] f. pl. Llista on,
en els llibrets i les edicions de les
obres teatrals, es designen els personatges.
• cast. dramatis personae.
• angl. dramatis personae.
• fr. dramatis personae.
• it. dramatis personae.
dramatisme1 m. Qualitat de dramàtic.
• cast. dramatismo.
• angl. dramatism.
• fr. dramatisme.
• it. drammaticità.
dramatisme2 m. Força o intensitat dramàtica d’un text o d’un intèrpret.
• cast. dramatismo.
• angl. dramatic quality.
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persona a un actor, les rèpliques
dels diversos personatges amb què
este dialogarà en l’escena, a fi que
l’intèrpret puga pràcticar el text que
li correspon enunciar.
• cast. dar la réplica.
• angl. to play opposite.
• fr. donner la réplique.
• it. dare la replica.
donar l’entrada loc. verb. Dir, l’apuntador, a un actor la primera o les primeres paraules del parlament que li
correspon.
• cast. dar la entrada.
• angl. to bring in.
• fr. introduire.
• it. dare l’imbecatta.
dottore [it.] m. Personatge propi de la
comèdia de l’art que representa un
savi distret i de ment confusa.
• cast. dottore.
• angl. dottore.
• fr. dottore.
• it. dottore.
drama1 m. Gènere literari que comprén totes les obres escrites per a
ser representades.
• cast. drama.
• angl. drama.
• fr. drame.
• it. dramma.
drama2 m. Obra pròpia del gènere dramàtic.
• cast. drama.
• angl. drama.
• fr. drame.
• it. dramma.
drama històric m. Obra dramàtica basada en personatges o fets històrics.
• cast. drama histórico.
• angl. historical drama.
• fr. drame historique.
• it. dramma storico.
drama líric m. Obra dramàtica amb
parts cantades i acompanyaments
musicals, d’estructura semblant a
l’òpera.
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• fr. dramatisme.
• it. drammatismo.
dramatisme3 m. Afectació en la interpretació d’un actor que excedix
la força expressiva que requerix el
text.
• cast. dramatismo.
• angl. dramatic gesture.
• fr. dramatisme.
• it. drammatismo.
dramatització f. Acció o efecte de dramatitzar.
• cast. dramatización.
• angl. dramatisation.
• fr. dramatisation.
• it. drammatizzazione.
dramatitzar v. tr. Donar forma i condicions de drama, adaptar a la representació dramàtica.
• cast. dramatizar.
• angl. to dramatise.
• fr. dramatiser.
• it. drammatizzare.
dramaturg1 -a m. i f. Persona que escriu
obres dramàtiques.
• cast. dramaturgo -ga.
• angl. dramatist, playwright.
• fr. dramaturge.
• it. drammaturgo -a.
dramaturg2 -a m. i f. Persona que adapta textos i munta espectacles teatrals.
• cast. dramaturgo -ga.
• angl. dramatist, playwright.
• fr. dramaturge.
• it. drammaturgo -a.
dramatúrgia1 f. Art i tècnica de la composició d’obres dramàtiques.
• cast. dramaturgia.
• angl. dramaturgy.
• fr. dramaturgie.
• it. drammaturgia.
dramatúrgia2 f. Conjunt de processos
encaminats a convertir un text, dramàtic o no, en un espectacle teatral.
• cast. dramaturgia.
• angl. dramaturgy.
86

• fr. dramaturgie.
• it. drammaturgia.
dramatúrgic -a adj. De la dramatúrgia
o del dramaturg, o que hi té relació.
• cast. dramatúrgico -ca.
• angl. dramaturgic.
• fr. dramaturgique.
• it. drammaturgico -a.
draperia f. En un escenari a la italiana,
conjunt de cortines que emmarquen l’escena per darrere del teló de
boca i fins a l’escenografia muntada.
• cast. trapería, drapería.
• angl. dapreries, drapes.
• fr. draperie.
• it. tendaggi.
dreta de l’escena f. En una sala de teatre, referència que considera la dreta de l’actor, i no la del públic.
• cast. derecha de la escena.
• angl. stage right.
• fr. côté jardin.
• it. a sinistra.

ÉCHAPPÉ

efecte de llum m. [usat generalment
en plural] Efecte especial destinat a
imitar o a proporcionar els diversos
tipus de llum que requerix l’escenificació d’un espectacle determinat.
• cast. efecto de luz.
• angl. lighting effect.
• fr. effet lumière.
• it. effetto luce.
efecte de realitat m. Acció escènica
que es caracteritza per una posada
en escena i una interpretació naturalistes, basades en els principis de
la il·lusió i de la identificació.
• cast. efecto de realidad.
• angl. effect of reality.
• fr. effet de réel.
• it. effetto di realtà.

efecte de so m. [usat generalment en
plural] Efecte especial destinat a imitar un so o un soroll que cal incorporar a un espectacle.
• cast. efecto de sonido.
• angl. sound effect.
• fr. effet de son.
• it. effetto di suono.
efecte d’il·luminació m. [usat generalment en plural] Efecte de llum.
• cast. efecto de iluminación.
• angl. lighting effect.
• fr. effet lumière.
• it. effetto luce.
efecte especial m. [usat generalment
en plural] Simulació artificial de fenòmens de la naturalesa, accions
humanes o realitats diverses, que
s’utilitzen en un espectacle a fi de
dotar-lo de versemblança o amb
fins purament estètics.
• cast. efecto especial.
• angl. special effect.
• fr. effet spécial.
• it. effetto speciale.
efecte teatral m. Acció escènica que
mostra immediatament el seu caràcter lúdic, artificial i teatral posant
de manifest les tècniques i els procediments artístics utilitzats.
• cast. efecto teatral.
• angl. theatrical effect.
• fr. effet théâtral.
• it. effetto teatrale.
efecte visual m. [usat generalment en
plural] Efecte especial destinat a
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échappé [fr.] m. En el ballet, moviment
que consistix a obrir les cames partint d’una posició tancada.
• cast. échappé.
• angl. échappé.
• fr. échappé.
• it. échappé.
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produir diversos tipus d’impressions
visuals, com ara la pluja o la neu.
• cast. efecto visual.
• angl. visual effect.
• fr. effet visuel.
• it. effetto visuale.
efectisme m. Impacte estètic o visual
intens que impressiona vivament
l’ànim de l’espectador i que s’aconseguix generalment usant recursos
escènics inusuals o poc previsibles.
• cast. efectismo.
• angl. sensationalism.
• fr. tape-a-l’oeil.
• it. sensazionalismo.
efectista (o efectiste -a) adj. De l’efectisme o que hi té relació.
• cast. efectista.
• angl. sensationalist.
• fr. sensationaliste.
• it. sensazionalista.
ègloga f. Composició poètica dialogada que idealitza la vida dels pastors
i, en general, la vida campestre, que
va tindre caràcter de gènere teatral
durant els segles XV i XVI.
• cast. égloga.
• angl. eclogue.
• fr. églogue.
• it. egloga.
eixida f. Acció i efecte d’eixir l’actor a escena.
• cast. salida.
• angl. entrance.
• fr. entrée.
• it. uscita.
ekkyklema [gr.] m. En el teatre grec,
dispositiu escènic consistent en una
plataforma rodant que permetia als
actors moure’s cap a la part davantera de l’escenari perquè els espectadors tingueren millor visibilitat, o
que servia per a traure a escena els
personatges morts, si era el cas.
• cast. ekkyklema.
• angl. ekkyklema.
• fr. ekkyklêma.
• it. ekkyklema.
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element escenogràfic m. Peça de
qualsevol índole que forma part
d’una escenografia i que ha sigut
dissenyada expressament per a una
representació determinada.
• cast. elemento escenográfico.
• angl. piece of scenery.
• fr. élément de décor.
• it. elemento della scenografia.
elenc m. Repartiment.
• cast. elenco.
• angl. cast.
• fr. troupe.
• it. cast.
embocadura f. Boca.
• cast. embocadura.
• angl. stage opening.
• fr. ouverture de scène.
• it. boccascena.
èmfasi Accent.
• cast. énfasis.
• angl. emphasis.
• fr. emphase.
• it. enfasi.
emfatitzar v. tr. Accentuar.
• cast. enfatizar.
• angl. to emphasize.
• fr. mettre l’emphase sur.
• it. enfatizzare.
empatia f. Sentiment d’identificació
instintiva, ideològica o emotiva de
l’espectador amb un personatge.
• cast. empatía.
• angl. empathy.
• fr. empathie.
• it. empatia.
empresa f. Entitat administrativa que es
fa càrrec d’un espai teatral, que lloga
una companyia o un espectacle per
a una temporada teatral o que explota
comercialment els espectacles teatrals.
• cast. empresa.
• angl. company.
• fr. entreprise.
• it. impresa.
empresari1 -ària m. i f. Persona que explota una sala d’espectacles.

ceni quan no hi ha teló, i que s’usa
per a impedir que els espectadors
puguen veure els canvis que es produïxen en l’escenari en determinats
moments.
• cast. cegador.
• angl. blinding light.
• fr. aveuglant.
• it. luce abbagliante.
energia f. Intensitat física que l’actor
aplica a les seues accions.
• cast. energía.
• angl. energy.
• fr. énergie.
• it. energia.
engalotxar v. tr. Unir (dos bastidors)
entre si per mitjà d’una guindaleta.
• cast. guindar.
• angl. to cleat.
• fr. guinder.
• it. unire i telai a mezzo il cordino.
engolament m. Afectació en la veu o
en l’actitud que, si no és intencionada perquè així ho requerix el personatge, es considera un defecte en la
interpretació d’un actor.
• cast. engolamiento.
• angl. plumminess.
• fr. prétention.
• it. affettazione.
engraellat m. Conjunt de barres o
de bigues disposades en forma de
graella per a fixar-hi les corrioles
dels telers i suportar el pes de les
vares dels telons.
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• cast. empresario -ria.
• angl. manager.
• fr. imprésario.
• it. impresario -a.
empresari2 -ària m. i f. Persona que dirigix una companyia teatral, artística
o d’espectacles.
• cast. empresario -ria.
• angl. manager.
• fr. imprésario.
• it. impresario -a.
en cartell loc. adj. Que s’està representant
(un espectacle) en el moment actual.
• cast. en cartel.
• angl. running, showing.
• fr. à l’affiche.
• it. in cartellone.
en l’air [fr.] loc. adv. En el ballet, de manera que durant la realització d’un
moviment una o les dos cames queden alçades.
• cast. en l’air.
• angl. en l’air.
• fr. en l’air.
• it. en l’air.
encadenament m. Connexió entre les
diverses escenes d’una obra teatral.
• cast. encadenamiento.
• angl. linkage.
• fr. enchaînement.
• it. collegamento.
encarnar1 v. tr. Interpretar (un personatge) un actor.
• cast. encarnar.
• angl. to play.
• fr. incarner.
• it. incarnare.
encarnar2 v. tr. Representar (una idea,
una tesi, una actitud o qualsevol
altre concepte abstracte) un personatge o un espectacle.
• cast. encarnar.
• angl. to epitomize.
• fr. incarner.
• it. incarnare.
encegador m. Reflector que s’ubica
de cara al públic i a la vora del pros-
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• cast. parrilla.
• angl. grille.
• fr. grille.
• it. griglia.
entrada1 f. Conjunt de persones que
assistixen a un espectacle.
• cast. entrada.
• angl. attendance.
• fr. assistance.
• it. presenza.
entrada2 f. Bitllet que autoritza a assistir a un espectacle.
• cast. entrada.
• angl. ticket.
• fr. billet.
• it. biglietto.
entrada3 f. Benefici obtingut de la venda dels bitllets per a assistir a un espectacle.
• cast. entrada.
• angl. takings.
• fr. encaissement.
• it. incasso.
entrada4 f. Eixida d’un actor a escena.
• cast. entrada.
• angl. entrance.
• fr. entrée.
• it. entrata.
entrada d’artistes f. En un local on es
representen espectacles, entrada reservada als artistes i al personal tècnic.
• cast. entrada de artistas.
• angl. stage door.
• fr. entrée des artistes.
• it. ingresso degli artisti.
entrada de favor f. Entrada gratuïta a
un espectacle.
• cast. entrada de favor.
• angl. complimentary ticket.
• fr. entrée de faveur.
• it. entrata di favore.
entrada lliure f. Accés a un espectacle
sense cap cost.
• cast. entrada libre.
• angl. free admission.
• fr. entrée gratuite.
• it. ingresso gratuito, entrata gratuita.
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entre bastidors loc. adv. En les parts de
l’escenari que es troben fora de la
vista del públic.
• cast. entre bastidores.
• angl. offstage, behind the scenes.
• fr. dans les coulisses.
• it. fra le quinte.
entreacte m. Interval de descans en la
representació d’una obra teatral.
• cast. entreacto.
• angl. interval.
• fr. entracte.
• it. intermezzo.
entrechat [fr.] m. En el ballet, salt vertical en el qual l’executant, mentre
està en l’aire, canvia la posició de
les cames entrecreuant-les, després
d’haver batut els tous de les cames
un contra l’altre.
• cast. entrechat.
• angl. entrechat.
• fr. entrechat.
• it. entrechat.
entremés1 m. Peça teatral d’un sol
acte, de caràcter còmic i escrita en
llenguatge planer, que del segle XVI
al XVII es representava en els entreactes de les comèdies i que, quan
s’individualitzà, fou la base del sainet.
• cast. entremés.
• angl. entremés.
• fr. intermède.
• it. intermedio.
entremés2 m. Divertiment musical que
se solia interpretar entre els actes
d’una òpera.
• cast. entremés.
• angl. entremés.
• fr. intermède.
• it. intermezzo.
entremesista (o entremesiste -a) m. i
f. Autor d’entremesos.
• cast. entremesista.
• angl. entremesista.
• fr. entremesiste.
• it. intermezzista.

• fr. épisode.
• it. episodio.
episodi2 m. En una obra dramàtica,
cadascuna de les accions parcials o
parts que la integren.
• cast. episodio.
• angl. episode.
• fr. épisode.
• it. episodio.
epítasi f. Part d’un poema dramàtic
que constituïx el nucli de l’acció i
que se situa entre la pròtasi i la catàstrofe.
• cast. epítasis.
• angl. epithesis.
• fr. épitase.
• it. epitasi.
equilibri m. Exercici circense consistent a adoptar posicions difícils,
mantenint l’estabilitat.
• cast. equilibrio.
• angl. equilibrium.
• fr. équilibre.
• it. equilibrio.
equilibrisme m. Conjunt dels exercicis
que practica un equilibrista.
• cast. equilibrismo.
• angl. equilibristics.
• fr. équilibrisme.
• it. equilibrismo.
equilibrisme acrobàtic m. En el circ, especialitat d’equilibrisme consistent a
fer figures i acrobàcies en què intervé com a mínim un àgil i un portador.
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entresol m. Planta d’un teatre situada
sobre el pati de butaques.
• cast. entresuelo.
• angl. dress circle.
• fr. premier balcon.
• it. prima galleria.
epiblema m. En el teatre grec, mantell
que portaven els actors.
• cast. epiblema.
• angl. epiblema.
• fr. epiblema.
• it. epiblema.
epíleg1 m. Última part d’algunes obres
dramàtiques en què s’exposen les
conseqüències de la trama.
• cast. epílogo.
• angl. epilogue.
• fr. épilogue.
• it. epilogo.
epíleg2 m. Discurs o parlament final
d’una obra dramàtica, desvinculat
de la ficció i de caràcter moralitzador o de tesi.
• cast. epílogo.
• angl. epilogue.
• fr. épilogue.
• it. epilogo.
epirrema1 m. En l’antiga comèdia grega, paràbasi que es dirigia directament als espectadors i convertia les
seues burles en un versicle de tetràmers trocaics.
• cast. epirrema.
• angl. epirrhema.
• fr. épirrhème.
• it. epirrema.
epirrema2 m. En l’antiga comèdia grega,
discurs en què l’antagonista defén la
seua tesi seguint les indicacions del cor.
• cast. epirrema.
• angl. epirrhema.
• fr. épirrhème.
• it. epirrema.
episodi1 m. Part dialogada d’una tragèdia grega.
• cast. episodio.
• angl. episode.
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• cast. equilibrismo acrobático.
• angl. acrobalance.
• fr. portés acrobatiques.
• it. prese acrobatiche.
equilibrisme amb objectes m. Especialitat d’equilibrisme en què un artista circense manté objectes en equilibri sobre alguna part del seu cos.
• cast. equilibrismo con objetos.
• angl. balance juggling.
• fr. jonglage d’équilibre.
• it. giocoleria di equilibrio.
equilibrisme sobre cable m. Especialitat d’equilibrisme consistent a fer
equilibris sobre un cable o un cable
fluix situats a menys de 6 m d’altura.
• cast. equilibrismo sobre cable.
• angl. low-wire walking.
• fr. fildeferisme.
• it. funambolismo.
equilibrisme sobre objectes m. Especialitat d’equilibrisme en què un artista circense es manté en equilibri
damunt d’un objecte.
• cast. equilibrismo sobre objetos.
• angl. balancing on objects.
• fr. équilibre sur engins.
• it. equilibrismo su attrezzi.
equilibrista (o equilibriste -a) m. i f.
Artista que realitza jocs i exercicis
d’equilibri.
• cast. equilibrista.
• angl. balancer.
• fr. équilibriste.
• it. equilibrista.
equívoc m. En una obra de teatre, paraula o acció que pot ser entesa o
interpretada de dos o més maneres
diferents.
• cast. equívoco.
• angl. mistake.
• fr. malentendu.
• it. malinteso.
equívoc argumental m. Malentés en
què es basa tot o part de l’argument
d’una obra teatral i que s’origina,
generalment, per situar un determi92

nat personatge en un lloc que no li
correspon.
• cast. equívoco argumental.
• angl. mistake of the plot.
• fr. malentendu de l’intrigue.
• it. malinteso della trama.
esbós m. Proposta escènica escassament detallada.
• cast. boceto.
• angl. stub.
• fr. esquisse.
• it. abbozzo.
esbroncada f. Desorde provocat pel
públic que mostra la seua desaprovació per mitjà de murmuris, sorolls
o xiulits davant d’un espectacle determinat.
• cast. abucheo, bronca.
• angl. boo, jeer, catcall.
• fr. huée.
• it. fischio.
esbroncar v. tr. Mostrar el públic la
seua desaprovació davant de l’espectacle que presencia per mitjà de
murmuris, sorolls o xiulits.
• cast. abuchear, abroncar.
• angl. to boo.
• fr. huer.
• it. fischiare.
escapisme m. Exercici d’il·lusionisme
on el mag aconseguix escapar d’un
espai tancat o d’una sèrie de constriccions físiques, com ara manilles,
camises de força o tancs plens d’aigua.
• cast. escapismo.
• angl. escapology.
• fr. escapologie.
• it. escapologia.
escapista1 (o escapiste -a) m. i f. Mag
especialitzat en escapisme.
• cast. escapista.
• angl. escapologist.
• fr. escapologiste.
• it. escapologo -a.
escapista2 (o escapiste -a) adj. De l’escapisme o que hi té relació.

• angl. exterior scene.
• fr. scène extérieure.
• it. scena esterna.
escena dinàmica f. Escena en què es
produïx molta acció o moviment.
• cast. escena dinámica.
• angl. dynamic scene.
• fr. scène dynamique.
• it. scena dinamica.
escena d’interior f. Escena que té lloc
dins d’un espai tancat.
• cast. escena de interior.
• angl. interior scene.
• fr. scène intérieure.
• it. scena interna.
escena estàtica f. Escena en què pràcticament no hi ha moviment en l’escenari.
• cast. escena estática.
• angl. static scene.
• fr. scène statique.
• it. scena statica.
escena muda f. Escena en què els personatges no parlen.
• cast. escena muda.
• angl. mute scene.
• fr. scène muette.
• it. scena muta.
escena obligatòria f. Escena que ha
de resoldre el conflicte cap al qual
s’adreça l’acció.
• cast. escena obligatoria.
• angl. obligatory scene.
• fr. scène obligatoire.
• it. scena obbligatoria.
escena quieta f. Escena estàtica.
• cast. escena quieta.
• angl. static scene.
• fr. scène statique.
• it. scena statica.
escenari m. Part de la sala teatral disposada convenientment, on es representen les obres.
• cast. escenario.
• angl. stage.
• fr. scène.
• it. palcoscenico.
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• cast. escapista.
• angl. escapologist.
• fr. escapologiste.
• it. escapologo -a, escapologista.
escena1 f. Part en què es dividix l’acte
d’una obra teatral, caracteritzada
per la presència dels mateixos personatges.
• cast. escena.
• angl. scene.
• fr. scène.
• it. scena.
escena2 f. Escenari.
• cast. escena.
• angl. stage.
• fr. scène.
• it. scena.
escena3 f. Lloc on figura que passa l’acció de l’obra de teatre.
• cast. escena.
• angl. scene.
• fr. scène.
• it. scena.
escena compartida f. Escena en què
tots els personatges tenen la mateixa importància.
• cast. escena compartida.
• angl. shared scene.
• fr. scène partagée.
• it. scena comparsa.
escena de conjunt f. Escena en què intervenen tots els personatges d’una
obra teatral.
• cast. escena de conjunto.
• angl. ensemble scene.
• fr. scène d’ensemble.
• it. scena di ensemble.
escena de masses f. Escena en què
intervenen molts personatges i figurants.
• cast. escena de masas.
• angl. multitude scene.
• fr. scène de masse.
• it. scena di massa.
escena d’exterior f. Escena que té lloc
a l’aire lliure.
• cast. escena de exterior.
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escenari a la italiana m. Escenari en
què l’escena està encarada cap al
públic i pot ser separada d’este tancant-la per mitjà del teló de boca.
• cast. escenario a la italiana.
• angl. Italian stage.
• fr. scène à l’italienne.
• it. palcoscenico all’italiana.
escenari central m. Escenari en què el
públic envolta l’escena o bé la limita
per dos costats oposats.
• cast. escenario central.
• angl. arena stage.
• fr. théâtre en rond.
• it. teatro circolare.
escenari giratori m. Plataforma circular situada al mateix nivell de les
taules de l’escena i que gira sobre
ella mateixa en el pla horitzontal.
• cast. escenario giratorio.
• angl. revolving stage.
• fr. scène tournante.
• it. palcoscenico girevole.
escenari isabelí m. Escenari en què el
públic envolta l’escena per tres costats i no té teló de boca.
• cast. escenario isabelino.
• angl. elizabethan stage.
• fr. scène élisabéthaine.
• it. scena elisabetiana.
escenari múltiple m. Escenari on hi ha
diversos espais escènics, com ara les
mansions dels misteris medievals,
i l’acció s’hi representa simultàniament.
• cast. escenario múltiple.
• angl. multiplex stage.
• fr. scène multiple.
• it. palcoscenico multiplo.
escenari polivalent m. Escenari en
què l’estructura de l’escena i la relació entre la sala i l’escenari poden
ser modificades.
• cast. escenario polivalente.
• angl. adaptable stage.
• fr. scène transformable.
• it. palcoscenico polivalente.
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escènic -a adj. De l’escena o que hi té
relació.
• cast. escénico -ca.
• angl. scenic.
• fr. scénique.
• it. scenico -a.
escenificació f. Acció o efecte d’escenificar.
• cast. escenificación.
• angl. staging.
• fr. mise en scène.
• it. messa in scena.
escenificar1 v. tr. Representar o interpretar en públic.
• cast. escenificar.
• angl. to stage.
• fr. mettre en scène.
• it. mettere in scena.
escenificar2 v. tr. Preparar (un espectacle) per a representar-lo.
• cast. escenificar.
• angl. to stage.
• fr. mettre en scène.
• it. mettere in scena.
escenògraf -a m. i f. Tècnic teatral que
fa escenografies.
• cast. escenógrafo -fa.
• angl. scenographer.
• fr. scénographe.
• it. scenografo -a.
escenògraf dissenyador / escenògrafa dissenyadora m. i f. Escenògraf que concep, dibuixa i firma una
escenografia.
• cast. bocetista.
• angl. scenic designer.
• fr. décorateur -trice.
• it. scenografo -a.
escenògraf realitzador / escenògrafa
realitzadora m. Escenògraf que crea
una escenografia a partir de l’esbós realitzat per un escenògraf dissenyador.
• cast. escenógrafo realizador /
escenógrafa realizadora.
• angl. scenic artist, set constructor.
• fr. décorateur exécutant / décoratrice exécutante.

• fr. école d’art dramatique.
• it. scuola d’arte drammatica.
escola de circ f. Centre educatiu que té
per finalitat l’estudi de les diverses
disciplines vinculades al circ.
• cast. escuela de circo.
• angl. circus school.
• fr. école de cirque.
• it. scuola di circo.
escola de dansa f. Centre educatiu que
té per finalitat l’estudi de les diverses disciplines vinculades a la dansa
i a la coreografia.
• cast. escuela de danza.
• angl. dance school.
• fr. école de danse.
• it. scuola di danza.
escotilló m. Part de l’empostat d’un
escenari que es pot abaixar o fer
córrer i així deixar una obertura per
on poden eixir o entrar els personatges, o introduir o traure elements de
l’escenografia.
• cast. escotillón.
• angl. Macbeth trap.
• fr. trappe à apparition.
• it. trabocchetto.
ESCOTILLÓ
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• it. scenografo esecutivo / scenografa esecutiva
escenografia1 f. Art i tècnica de projectar i realitzar decorats escènics.
• cast. escenografía.
• angl. scenography.
• fr. scénographie.
• it. scenografia.
escenografia2 f. Conjunt de decorats
que s’afigen a un espai teatral o cinematogràfic per a reproduir un ambient o crear un clima determinat.
• cast. escenografía.
• angl. scenography.
• fr. scénographie.
• it. scenografia.
escenografia col·lectiva f. Escenografia creada per diversos escenògrafs.
• cast. escenografía colectiva.
• angl. collective scenography.
• fr. scénographie de group.
• it. gruppo di scenografia.
escenogràfic -a adj. De l’escenografia
o que hi té relació.
• cast. escenográfico -ca.
• angl. scenographic.
• fr. scénographique.
• it. scenografico -a.
escenotècnia f. Conjunt format per
l’equip, els materials, la mecànica, la
fusteria, l’arquitectura, el decorat, la
il·luminació i tot el que contribuïx a
la creació d’una escenografia.
• cast. escenotecnia.
• angl. scenotechnics.
• fr. scénotecnique.
• it. scenotecnia.
escola d’art dramàtic f. Centre educatiu que té per finalitat l’estudi de
les diverses disciplines vinculades
a les arts escèniques, amb vista a la
formació dels professionals en direcció, dramatúrgia, interpretació i
escenografia.
• cast. escuela de arte dramático.
• angl. dramatic school, school of
acting, school of dramatic art.
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espai m. Lloc on es desenrotlla una acció dramàtica.
• cast. espacio.
• angl. space.
• fr. espace.
• it. spazio.
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espai central m. Espai de representació que situa el públic a banda i
banda de l’escena, a tres bandes o
més, per a diversificar el focus de la
mirada de l’espectador.
• cast. espacio central.
• angl. central space.
• fr. espace centrale.
• it. spazio centrale.
espai dramàtic m. Àmbit de ficció on
se situa el text dramàtic.
• cast. espacio dramático.
• angl. dramatic space.
• fr. espace dramatique.
• it. spazio drammatico.
espai escènic m. Àmbit físic on es desenrotlla l’acció.
• cast. espacio escénico.
• angl. scenic space.
• fr. espace scénique.
• it. spazio scenico.
espai escènic obert m. Espai escènic
que s’estén cap a la part del teatre
corresponent al públic i que generalment està envoltat de seients per
tres bandes.
• cast. espacio escénico abierto.
• angl. open stage.
• fr. scène ouverte.
• it. spazio scenico aperto.
espai frontal m. Espai de representació en el qual l’espectador està situat enfront de l’escena.
• cast. espacio frontal.
• angl. frontal space.
• fr. espace frontale.
• it. spazio frontale.
espai sonor m. Espai dramàtic construït a través de l’ús d’elements sonors.
• cast. espacio sonoro.
• angl. sound space.
• fr. espace sonore.
• it. spazio sonoro.
espai teatral m. Espai escènic.
• cast. espacio teatral.
• angl. scenic space.
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• fr. espace théâtral.
• it. spazio teatrale.
espectacle m. Conjunt integrat de signes escènics organitzats en el temps
i en l’espai, d’acord amb el criteri del
director, a fi de causar impacte en
l’espectador.
• cast. espectáculo.
• angl. spectacle.
• fr. spectacle.
• it. spettacolo.
espectacle de carrer m. Funció o representació que es realitza a l’aire
lliure, generalment, sense seients
per als espectadors.
• cast. espectáculo callejero.
• angl. street show.
• fr. spectacle de rue.
• it. spettacolo di strada.
espectador -a m. i f. Persona que assistix a un espectacle públic.
• cast. espectador -ra.
• angl. spectator.
• fr. spectateur -trice.
• it. spettatore -trice.
esperpent m. Gènere teatral que es
caracteritza per la deformació grotesca i tràgica de la realitat, i també
per l’ús d’un llenguatge col·loquial i
esgarrat.
• cast. esperpento.
• angl. esperpento.
• fr. esperpento.
• it. esperpento.
esperpèntic -a adj. De l’esperpent o
que hi té relació.
• cast. esperpéntico -ca.
• angl. esperpentic.
• fr. esperpentique.
• it. esperpentico -a.
esquerra de l’escena f. En una sala de
teatre, referència que considera l’esquerra de l’actor, i no la del públic.
• cast. izquierda de la escena.
• angl. stage left.
• fr. côté cour.
• it. a destra.

esticomítia f. Diàleg dramàtic en què
els interlocutors responen vers a
vers.
• cast. esticomitia.
• angl. stichomythia.
• fr. stichomythie.
• it. sticomitia.
estilització f. Efecte estètic que pretén
aportar sentit poètic a la realitat,
reduint a l’essència els signes escènics.
• cast. estilización.
• angl. stylisation.
• fr. stylisation.
• it. stilizzazione.
estrena f. Acció o efecte d’estrenar.
• cast. estreno.
• angl. premiere.
• fr. première.
• it. prima.
estrenar v. tr. Representar o executar
per primera vegada (un espectacle
públic).
• cast. estrenar.
• angl. to premiere.
• fr. donner la première de.
• it. esserci la prima.
estrofa f. En el cor de la tragèdia grega,
primera part del cant líric formada
per un grup de versos de mètrica
diversa, seguit per una antístrofa
exactament igual.
• cast. estrofa.
• angl. strophe.
• fr. strophe.
• it. strofa.
eurítmia f. Tècnica pedagògica consistent a mecanitzar el ritme musical a
través del cos.
• cast. euritmia.
• angl. eurythmy.
• fr. eurythmie.
• it. euritmia.
èxode m. En el teatre grec antic, part
final de la representació, generalment consistent en un cant de comiat del cor.
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esquetx m. Escena curta de pocs actors, generalment còmica.
• cast. sketch.
• angl. sketch.
• fr. sketch.
• it. sketch.
estafa f. Suport que forma un portador
amb les mans, col·locades una sobre l’altra amb els palmells mirant
amunt, i que permet a un àgil de recolzar-hi un peu perquè el portador
l’impulse cap amunt en un número
d’equilibrisme acrobàtic.
• cast. estafa.
• angl. pitch.
• fr. staffe.
• it. staffa.
estar en escena loc. verb. Mostrar-se posseït, un actor, del seu paper, tindre durant tota la representació l’actitud i la
gestualitat del personatge que encarna.
• cast. estar en escena.
• angl. to be on stage.
• fr. être sur scène.
• it. essere in scena.
estàsim m. En una tragèdia grega, cant
del cor entre dos episodis.
• cast. estásimo.
• angl. stasimon.
• fr. stasimon.
• it. stasimo.
estereotip m. Categoria de personatge que representa un sector de la
societat, propi de la comèdia.
• cast. estereotipo.
• angl. stereotype.
• fr. stéréotype.
• it. stereotipo.
estètica f. Clau formal dels signes escènics, harmonitzats a través d’un
llenguatge expressiu identificable
amb algun estil concret, com ara
l’expressionisme o el realisme.
• cast. estética.
• angl. aesthetics.
• fr. esthétique.
• it. stetica.
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• cast. éxodo.
• angl. exodos.
• fr. exodos.
• it. esodo.
expressió corporal f. Tècnica interpretativa que ensenya l’actor a utilitzar
els diversos recursos expressius del
seu cos.
• cast. expresión corporal.
• angl. body expression.
• fr. expression corporelle.
• it. espressione corporale.
expressionisme m. Estil estètic consistent a emfatitzar el sentit expressiu
dels signes escènics, a través de la
distorsió dels signes propis de l’estil
realista.
• cast. expresionismo.
• angl. expressionism.
• fr. expressionnisme.
• it. espressionismo.
expressionista (o expressioniste -a)
adj. De l’expressionisme o que hi té
relació.
• cast. expresionista.
• angl. expressionist.
• fr. expressionniste.
• it. espressionista.
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fals bastidor m. Element escènic que,
col·locat dins del carriot, permet el
muntatge i el desplaçament de bastidors i altres elements escenogràfics damunt d’ell.
• cast. falso bastidor.
• angl. subframe.
• fr. faux châssis.
• it. quinta mobile.
falta tràgica f. Hamartia.
• cast. falta trágica.
• angl. tragic flaw, tragic error.
• fr. faute tragique.
• it. tragico errore.
fama f. Notorietat deguda a l’excellència d’una persona en el seu art o
la seua professió.
• cast. fama.
• angl. fame.
• fr. renommée.
• it. fama.
famós -osa adj. Que té molta fama o
que és molt conegut.
• cast. famoso -sa.
• angl. famous.
• fr. fameux -euse.
• it. famoso -a.
fantasmagoria f. Espectacle consistent en la projecció de figures sobre
una pantalla per mitjà d’una il·lusió
òptica, generalment relacionades
amb la mort i el terror, molt popular
durant els segles XVIII i XIX.
• cast. fantasmagoría.
• angl. phantasmagoria.
• fr. fantasmagorie.
• it. fantasmagoria.
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fabula cothurnata [llatí] f. En el teatre
llatí, representació teatral tràgica
amb ambientació i argument grecs.
• cast. fabula cothurnata.
• angl. fabula cothurnata.
• fr. fabula cothurnata.
• it. fabula cothurnata.
fabula palliata [llatí] f. En el teatre llatí,
representació teatral còmica amb
ambientació i argument grecs.
• cast. fabula palliata.
• angl. fabula palliata.
• fr. fabula palliata.
• it. fabula palliata.
fabula praetexta [llatí] f. En el teatre llatí, representació teatral tràgica amb
ambientació i argument romans.
• cast. fabula praetexta.
• angl. fabula praetexta.
• fr. fabula praetexta.
• it. fabula praetexta.
fabula togata [llatí] f. En el teatre llatí,
representació teatral còmica amb
ambientació i argument romans.
• cast. fabula togata.
• angl. fabula togata.
• fr. fabula togata.
• it. fabula togata.
faldeta f. Part baixa del teló que arriba
fins a la bossa de decorat i que servix per a aforar la unió del teló amb
l’escenari.
• cast. faldeta.
• angl. separate pipe pocket behind
hem.
• fr. bavette.
• it. sottanina.
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faquir m. i f. Artista especialitzat en
demostracions d’insensibilitat física, com ara engolir sabres, caminar
descalç sobre claus, vidres o brases,
o gitar-se sobre claus drets.
• cast. faquir.
• angl. fakir.
• fr. fakir.
• it. fachiro.
faràndula1 f. Professió i ambient de les
persones que es mouen en el món
de l’espectacle, especialment dels
actors i dels comediants.
• cast. farándula.
• angl. show business.
• fr. industrie du spectacle.
• it. mondo dello spettacolo.
faràndula2 f. Colla de comediants ambulants que recorria els pobles fent
espectacles de caràcter popular,
molt sovint còmics.
• cast. farándula.
• angl. group of strolling players.
• fr. troupe de cabotins.
• it. gruppo di comici.
faranduler1 -a adj. i m. i f. Que pertany
al món de la faràndula.
• cast. farandulero -ra.
• angl. strolling player.
• fr. cabotin -e.
• it. teatrante.
faranduler2 -a adj. i m. i f. Que forma
part d’una faràndula.
• cast. farandulero -ra.
• angl. strolling player.
• fr. cabotin -e.
• it. teatrante.
faraut m. Actor que recitava o representava el pròleg o la introducció
d’una obra.
• cast. faraute.
• angl. faraute.
• fr. faraute.
• it. faraute.
farsa f. Composició teatral breu, generalment d’un sol acte i de caràcter
còmic.
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• cast. farsa.
• angl. farce.
• fr. farce.
• it. farsa.
farsa atel·lana f. Atel·lana.
• cast. farsa atelana.
• angl. Atellan farce.
• fr. farce atellane.
• it. farsa atellana.
farsaire m. i f. Intèrpret que representa
farses o peces satíriques o burlesques.
• cast. farsista.
• angl. actor of farces / actress of
farces.
• fr. acteur de farces / actrice de
farces.
• it. attore di farse / attrice di farse.
farsista (o farsiste -a) m. i f. Autor de
farses.
• cast. farsista.
• angl. author of farces, writer of
farces.
• fr. auteur de farces / auteure de
farces.
• it. scrittore di farse / scrittrice di
farse.
féerie [fr.] f. Comèdia de màgia.
• cast. féerie.
• angl. féerie.
• fr. féerie.
• it. féerie.
fer doblet loc. verb. Doblar.
• cast. hacer doblete.
• angl. to take several parts. || to
double.
• fr. jouer plusieurs rôles. || doubler.
• it. interpretare parecchi ruoli. ||
doppiare.
fer mutis loc. verb. En una obra teatral,
retirar-se un actor de l’escena.
• cast. hacer mutis.
• angl. to exit.
• fr. sortir.
• it. uscire.
fer taquilla loc. verb. Fer una bona recaptació en la venda d’entrades per
a assistir a un espectacle.

FERMA

fi de festa1 f. Peça teatral breu amb la
qual acabava un espectacle o una
sessió teatral.
• cast. fin de fiesta.
• angl. fin de fiesta.
• fr. fin de fiesta.
• it. fin de fiesta.
fi de festa2 f. Apoteosi.
• cast. fin de fiesta.
• angl. grand finale.
• fr. grand finale.
• it. gran finale.
figura1 f. Actor que representa el paper
d’un personatge d’una obra dramàtica o èpica.
• cast. figura.
• angl. star.

• fr. figure.
• it. star, stella.
figura2 f. En el circ, posició destacada
que culmina un exercici o una fase
d’un exercici.
• cast. figura.
• angl. figure.
• fr. figure.
• it. figura.
figura corpòria f. Marioneta.
• cast. figura corpórea.
• angl. marionette.
• fr. marionnette à fils.
• it. marionetta.
figuració f. Conjunt dels figurants que
intervenen en un espectacle.
• cast. figuración.
• angl. background actors, extras.
• fr. figurants.
• it. figuranti.
figurant m. i f. Persona que, en una representació teatral, fa un paper de
comparsa.
• cast. figurante.
• angl. extra.
• fr. figurant -e.
• it. figurante.
figurí m. Dibuix en què es representen
el maquillatge i el vestuari d’un personatge en una obra o un espectacle determinats.
• cast. figurín.
• angl. costume design.
• fr. esquisse de costumes.
• it. disegno di costumi.
figurinista (o figuriniste -a) m. i f. Persona que dissenya figurins.
• cast. figurinista.
• angl. costume designer.
• fr. dessinateur de mode / dessinatrice de mode.
• it. figurinista.
fildaramista (o fildaramiste -a) m. i
f. Persona especialitzada en equilibrisme sobre cable.
• cast. alambrista.
• angl. tightrope walker.
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• cast. hacer taquilla.
• angl. to be a box-office hit.
• fr. faire recette.
• it. avere molto successo.
fer un fosc loc. verb. Deixar sense llum
l’escena per a marcar-ne el final.
• cast. oscurecer.
• angl. to shade.
• fr. obscurcir.
• it. ombreggiare.
ferma f. Element escenogràfic, més
ample que alt, situat en l’escenari,
que representa una roca, un marge
o unes muntanyes en la llunyania.
• cast. ferma.
• angl. French flat.
• fr. ferme.
• it. scena di terra.
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• fr. fildefériste.
• it. equilibrista.
fixar v. tr. Incorporar definitivament un
to, un gest o un desplaçament en el
conjunt d’accions d’una determinada posada en escena.
• cast. fijar.
• angl. to set.
• fr. fixer.
• it. fissare.
flamenc m. Cant i ball propi dels andalusos i associat generalment al
poble gitano.
• cast. flamenco.
• angl. flamenco.
• fr. flamenco.
• it. flamenco.
focus de retall m. Focus que projecta
un feix de llum de contorns molt
definits.
• cast. foco de recorte.
• angl. profile spotlight.
• fr. projecteur decoupé.
• it. sagomatore.
folla f. Peça teatral formada per diferents actes de comèdia i música
mesclats.
• cast. folla.
• angl. folla.
• fr. folla.
• it. folla.
fòrum m. Part de l’escenari més allunyada dels espectadors.
• cast. foro.
• angl. back stage.
• fr. arrière-scène.
• it. retroscena.
fosc m. Apagada dels llums d’un espai
escènic tancat que s’utilitza per a
marcar un canvi d’escena o indicar
el final d’un espectacle.
• cast. oscuro.
• angl. blackout.
• fr. noir, nuit.
• it. buio.
fossa f. En els teatres, part situada davall de les taules on es preparen els
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elements de la tramoia que actuen
des de davall de l’escena i que té diferents nivells.
• cast. foso.
• angl. trap room.
• fr. fosse, dessous de scène.
• it. sottopalco.
fossa de l’orquestra f. En els teatres, espai entre l’escena i les butaques on
es posen els músics que executen la
part musical d’una representació.
• cast. foso de orquesta.
• angl. orchestra pit.
• fr. fosse d’orchestre.
• it. golfo mistico.
FOSSA DE L’ORQUESTRA

fouetté [fr.] f. En el ballet, pirueta espectacular en la qual el ballarí llança la
cama que està en l’aire cap avant i
cap a un costat amb l’objectiu d’agafar impuls per a la següent volta.
• cast. fouetté.
• angl. fouetté.
• fr. fouetté.
• it. fouetté.
foyer [fr.] m. En un teatre, lloc on es reunixen els actors o els espectadors
durant els entreactes.
• cast. foyer.
• angl. foyer.
• fr. foyer.
• it. foyer.
frase ganxo f. Frase o expressió caracteritzada per la seua constant repetició a fi de provocar una determi-

• cast. funambulista.
• angl. funambulist, tightrope
walker.
• fr. funambule.
• it. funambolo -a.
funció1 f. Obra teatral representada
dins de l’espai escènic.
• cast. función.
• angl. performance.
• fr. représentation.
• it. rappresentazione.
funció2 f. Representació de circ, de teatre o de varietats.
• cast. función, pase.
• angl. performance.
• fr. représentation.
• it. rappresentazione.
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nada reacció del públic, sobretot els
aplaudiments.
• cast. latiguillo.
• angl. catch phrase.
• fr. phrase fétiche.
• it. tormentone.
fregolisme m. Tècnica actoral consistent a executar canvis de caracterització del personatge a una velocitat vertiginosa.
• cast. fregolismo.
• angl. fregolism.
• fr. frégolisme.
• it. fregolismo.
frontissa de soterrani f. Frontissa que
s’usa per a tancar trampes o escotilles en el terra de l’escenari sense
que n’altere la regularitat.
• cast. bisagra de sótano.
• angl. trap door hinge.
• fr. charnière de trappe à tiroir.
• it. cerniera di botola a scivolo.
funàmbul -a m. i f. Funambulista.
• cast. funámbulo -la.
• angl. funambulist.
• fr. funambule.
• it. funambolo -a.
funambulesc -a adj. Dels funambulistes o del funambulisme, o que hi té
relació.
• cast. funambulesco -ca.
• angl. of a tightrope walker, of a
tightrope walking.
• fr. funambulesque.
• it. funambolesco -a.
funambulisme m. Número de circ o de
varietats en què l’artista fa exercicis
d’equilibri sobre una corda o un cable
tens o fluix, a una certa distància de terra.
• cast. funambulismo.
• angl. funambulism, tightrope
walking.
• fr. funambulisme.
• it. funambolismo.
funambulista (o funambuliste -a) m.
i f. Equilibrista que fa exercicis de funambulisme.
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GALERIA

galeria3 f. Públic o conjunt de persones
que assistixen a un espectacle.
• cast. galería.
• angl. balcony.
• fr. galerie.
• it. galleria.
galliner m. Part alta d’alguns teatres,
allunyada de l’escenari, que oferix
preus més barats.
• cast. gallinero.
• angl. gallery.
• fr. poulailler.
• it. loggione.
galotxa f. Peça de metall fixada als bastidors, que servix per a unir-los fenthi passar una guindaleta.
• cast. gancho de guindar.
• angl. lash screw.
• fr. sauterelle.
• it. vite per legare.
gangarilla f. Companyia de comediants
ambulants.
• cast. gangarilla.
• angl. gangarilla.
• fr. gangarilla.
• it. gangarilla.
gatada f. Peça de caràcter paròdic on
es ridiculitza alguna actitud heroica
i grandiloqüent.
• cast. gatada.
• angl. gatada.
• fr. gatada.
• it. gatada.
gegant -a m. i f. Figura consistent en una
persona que es fica dins d’un ninot
de fusta i cartó de grans proporcions,

G
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galant m. Actor, generalment jove i
atractiu, que representa el paper
de protagonista en una producció
teatral, especialment de caràcter
amorós.
• cast. galán.
• angl. juvenile lead.
• fr. jeune premier.
• it. primo attor giovane.
galeria1 f. Lloc destinat al públic en
certs espectacles.
• cast. galería.
• angl. balcony.
• fr. galerie.
• it. galleria.
galeria2 f. Llotja o balcó al voltant de
la sala dels teatres que conté una
renglera o més de seients per a es
pectadors.
• cast. galería.
• angl. balcony.
• fr. galerie.
• it. galleria.
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que li dona aspecte de gegant, i que
sol acompanyar els nanos en algunes festes.
• cast. gigante -ta.
• angl. gegant.
• fr. géant -e.
• it. gigante -essa.
gènere m. Cadascuna de les distintes
categories o classes en què es poden ordenar les obres dramàtiques
segons trets comuns de forma i de
contingut.
• cast. género.
• angl. genre.
• fr. genre.
• it. genere.
género chico [cast.] m. Comèdia lírica.
• cast. género chico.
• angl. género chico.
• fr. género chico.
• it. género chico.
gest1 m. Moviment corporal adreçat a
comunicar alguna cosa a l’espectador.
• cast. gesto.
• angl. gesture.
• fr. geste.
• it. gesto.
gest2 m. Teatre gestual.
• cast. teatro gestual.
• angl. theatre of gesture.
• fr. théâtre gestuel.
• it. teatro gestuale.
gestus [llatí] m. Terme brechtià referit
a la condensació d’una acció en un
únic gest estàtic, però eloqüent, de
la relació social que expressa.
• cast. gestus.
• angl. gestus.
• fr. gestus.
• it. gestus.
gir dramàtic m. Canvi inesperat del decurs de l’acció.
• cast. giro dramático.
• angl. plot twist.
• fr. rebondissement.
• it. colpo di scena.
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gira f. Conjunt d’actuacions successives d’una companyia teatral, d’un
artista o d’una sèrie d’artistes en diferents localitats.
• cast. gira.
• angl. tour.
• fr. tournée.
• it. tournée.
glissade [fr.] f. En el ballet, pas que consistix a estirar una cama i que l’altra
s’ajunte amb la primera, desplaçant-se per l’espai.
• cast. glissade.
• angl. glissade.
• fr. glissade.
• it. glissade.
graciós -osa m. i f. Personatge de moltes obres dramàtiques que es caracteritza per l’enginy i comicitat.
• cast. gracioso -sa.
• angl. clown, fool.
• fr. comique.
• it. comico -a.
grand-guignol m. Gènere teatral popular nascut a França en el segle XIX,
caracteritzat pel gust per la morbositat.
• cast. grand-guignol.
• angl. grand-guignol.
• fr. grand-guignol.
• it. grand-guignol.
grotesc -a adj. Estil teatral consistent
a utilitzar elements ridículs, extravagants o deformadors a fi de
provocar un efecte sorprenent i
burlesc.
• cast. grotesco.
• angl. grotesque.
• fr. grotesque.
• it. grottesco -a.
guardamalles m. inv. Bambolina menuda i fixa que se situa davant del
teló de boca.
• cast. guardamalletas.
• angl. house border.
• fr. frise d’arlequin.
• it. fregio.

guió tècnic
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guindaleta f. Corda prima que s’utilitza
per a unir dos bastidors passant-la
per les galotxes.
• cast. guindaleta.
• angl. braid.
• fr. guinde.
• it. cordino.
guinyol m. Teatre de putxinel·lis.
• cast. guiñol.
• angl. puppet show.
• fr. guignol.
• it. teatro di burattini.
guió Escrit que conté l’argument
d’una obra teatral o d’un altre espectacle, en el qual consten totes
les indicacions tècniques i artístiques necessàries per a la representació.
• cast. guión.
• angl. script.
• fr. scénario.
• it. copione.
guió de llums m. Guió tècnic on es
detallen els canvis d’il·luminació
d’un espectacle i el moment en què
s’han de dur a terme.
• cast. guión de luces, libreto de
luces.
• angl. lighting plot.
• fr. conduite d’éclairage.
• it. copione luci.
guió tècnic m. Part del quadern de regidoria que inclou totes les especificacions de caràcter tècnic, com ara
il·luminació, maquinària, attrezzo,

so, necessàries per a la representació d’un espectacle.
• cast. guión técnico.
• angl. cueing script.
• fr. cahier de régie.
• it. copione tecnico.
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HANAMICHI

happening [angl.] m. Manifestació artística de caràcter multidisciplinari,
generalment basada en la improvisació i en la participació del públic.

• cast. happening.
• angl. happening.
• fr. happening.
• it. happening.
hèrcules m. Persona que fa números
d’extraordinària força física en els
espectacles de circ o de varietats.
• cast. hércules.
• angl. Hercules.
• fr. hercule.
• it. ercole.
heroi1 -oïna m. i f. En el teatre grec, protagonista d’una tragèdia.
• cast. héroe / heroína.
• angl. hero / heroine.
• fr. héros / heroïne.
• it. eroe / eroina.
heroi2 -oïna m. i f. Personatge principal
d’una obra que es distigix pel seu
gran coratge, per la seua fortitud en
el sofriment.
• cast. héroe / heroína.
• angl. hero / heroine.
• fr. héros / heroïne.
• it. eroe / eroina.
hilarotragèdia f. En el teatre grec, gènere dramàtic que fa paròdia de les
figures tràgiques, fins i tot dels déus.
• cast. hilarotragedia.
• angl. hilarotragedy.
• fr. hilarotragédie.
• it. ilarotragedia.
histrió1 m. Actor teatral, especialment
en la comèdia o tragèdia clàssiques.
• cast. histrión.
• angl. histrion.

H
VOCABULARI

hamartia f. En la tragèdia grega, decisió equivocada de l’heroi que precipita l’evolució del conflicte i conduïx a la catàstrofe.
• cast. hamartía.
• angl. hamartia.
• fr. hamartia.
• it. hamartia.
hanamichi [jap.] m. En el teatre kabuki,
plataforma llarga i elevada que va
des de la part posterior del teatre
fins a l’escenari principal, a través
del públic, i que s’utilitza per a fer
les entrades i les eixides dels personatges.
• cast. hanamichi.
• angl. hanamichi.
• fr. hanamichi.
• it. hanamichi.
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• fr. histrion.
• it. istrione.
histrió2 m. Prestidigitador, acròbata o
qualsevol altra persona que divertia
el públic amb disfresses.
• cast. histrión.
• angl. histrion.
• fr. histrion.
• it. istrione.
histrió3 m. En la comèdia i la tragèdia
antigues, home que representava
disfressat.
• cast. histrión.
• angl. histrion.
• fr. histrion.
• it. istrione.
histriònic1 -a adj. De l’histrió o que hi
té relació.
• cast. histriónico -ca.
• angl. histrionic.
• fr. histrionique.
• it. istrionico -a.
histriònic2 -a adj. Que (un actor) realitza una interpretació exagerada i
poc natural.
• cast. histriónico -ca.
• angl. histrionic.
• fr. histrionique.
• it. istrionico -a.
histrionisme m. Qualitat d’histrió.
• cast. histrionismo.
• angl. histrionism.
• fr. histrionisme.
• it. istrionismo.
home orquestra m. Músic que toca
simultàniament com a espectacle
diversos instruments musicals collocats en diferents parts del cos.
• cast. hombre orquesta.
• angl. one-man band.
• fr. homme-orchestre.
• it. uomo orchestra.
hybris [gr.] f. En el teatre grec antic, supèrbia, insolència i desmesura que
porta l’heroi o l’heroïna a cometre
un error de conseqüències tràgiques.
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• cast. hibris.
• angl. hybris.
• fr. hybris.
• it. hybris.

• angl. stage lighting.
• fr. éclairage de scène.
• it. illuminazione della scena.
il·luminació del teló de boca f. Llum
que rep el teló de boca quan està
tancat.
• cast. iluminación del telón de
boca.
• angl. stage curtain lighting.
• fr. éclairage de rideau.
• it. illuminazione del sipario.
il·luminador -a m. i f. Persona que s’encarrega del disseny luminotècnic
d’un espai escènic.
• cast. iluminador -ra.
• angl. lighting director, lighting
designer.
• fr. éclairagiste, chef éclairagiste.
• it. direttore delle luci / diretrice
delle luci.
il·luminar v. tr. Crear el disseny luminotècnic d’un espai escènic.
• cast. iluminar.
• angl. to light.
• fr. éclairer.
• it. illuminare.
il·lusió f. Capacitat que té la pràctica teatral de fer passar per real i verdader
allò que només és una imitació de
la realitat.
• cast. ilusión.
• angl. illusion.
• fr. illusion.
• it. illusione.
il·lusionisme m. Art i tècnica de produir efectes il·lusoris, que pareixen
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identificació f. Procés psíquic pel qual
l’espectador experimenta com a
pròpia la sort o la dissort de l’heroi
o l’heroïna.
• cast. identificación.
• angl. identification, affinity.
• fr. identification.
• it. identificazione.
il·luminació1 f. Luminotècnia.
• cast. iluminación.
• angl. lighting.
• fr. éclairage.
• it. illuminazione.
il·luminació2 f. Disposició dels artefactes lumínics en l’escenari.
• cast. iluminación.
• angl. lighting.
• fr. éclairage.
• it. illuminazione.
il·luminació3 f. Conjunt dels artefactes
lumínics d’un teatre.
• cast. iluminación.
• angl. lighting.
• fr. éclairage.
• it. luci.
il·luminació de l’àrea d’actuació f. Il·luminació de l’escena.
• cast. iluminación del área de actuación.
• angl. stage lighting.
• fr. éclairage de scène.
• it. illuminazione della scena.
il·luminació de l’escena f. Conjunt de
llums que es projecten sobre l’espai
escènic durant una representació.
• cast. iluminación de la escena.
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contradir els fets naturals, per mitjà
de jocs de mans, artificis i trucs.
• cast. ilusionismo.
• angl. magic, conjuring, illusionism.
• fr. illusionnisme.
• it. illusionismo.
il·lusionista1 (o il·lusioniste -a) m. i f.
Persona que practica l’il·lusionisme.
• cast. ilusionista.
• angl. magician, conjuror, illusionist.
• fr. illusionniste.
• it. illusionista.
il·lusionista2 (o il·lusioniste -a) adj. De
l’il·lusionisme o que hi té relació.
• cast. ilusionista.
• angl. magical.
• fr. illusionniste.
• it. illusionista.
imaginació f. Capacitat de l’espectador que el teatre tracta d’excitar per
a persuadir-lo de la realitat escènica.
• cast. imaginación.
• angl. immagination.
• fr. imagination.
• it. immaginazione.
imitació f. Recurs teatral que consistix
a reproduir l’aparença física i les expressions d’una persona real per a
parodiar-la.
• cast. imitación.
• angl. imitation.
• fr. imitation.
• it. imitazione.
imitador -a m. i f. Persona que realitza
imitacions.
• cast. imitador -ra.
• angl. imitator.
• fr. imitateur -trice.
• it. imitatore -trice.
imitar v. tr. Realitzar una imitació.
• cast. imitar.
• angl. to imitate.
• fr. imiter.
• it. imitare.
impostació f. Acció o efecte d’impostar.
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• cast. impostación.
• angl. projection.
• fr. pose.
• it. impostazione.
impostar v. tr. Fixar (la veu) de manera
que permeta produir els sons amb
claredat i fermesa sense necessitat
de forçar les cordes vocals.
• cast. impostar.
• angl. to project one’s voice.
• fr. poser.
• it. impostare.
improshow [angl.] m. Espectacle basat
en improvisacions.
• cast. improshow.
• angl. improshow.
• fr. improshow.
• it. improshow.
improvisació1 f. Tècnica teatral que
consistix a actuar sense un text
previ, inventant sobre la marxa els
diàlegs, els gestos, els moviments i
la situació.
• cast. improvisación.
• angl. improvisation.
• fr. improvisation.
• it. improvvisazione.
improvisació2 f. Recurs que consistix
a intercalar afegitons en el text de
l’obra representada, que utilitza l’actor quan ha oblidat el seu paper.
• cast. improvisación.
• angl. improvisation.
• fr. improvisation.
• it. improvvisazione.
improvisar v. tr. i intr. Realitzar una improvisació.
• cast. improvisar.
• angl. to improvise.
• fr. improviser.
• it. improvvisare.
ingènua f. Actriu especialitzada en papers en què la principal característica del personatge és la innocència,
la falta de malícia.
• cast. ingenua.
• angl. ingénue.

• fr. interpréter.
• it. interpretare.
interpretar2 v. tr. Executar (una peça
musical, una coreografia, un número circense).
• cast. interpretar.
• angl. to interpret.
• fr. interpréter.
• it. interpretare.
interpretatiu -iva adj. De la interpretació o que hi té relació.
• cast. interpretativo -va.
• angl. interpretative.
• fr. interprétatif -ive.
• it. interpretativo -a.
intriga f. Conjunt de fets que constituïxen la trama o el nuc d’una història,
especialment si mantenen viu l’interés.
• cast. intriga.
• angl. plot.
• fr. intrigue.
• it. trama.
intriga secundària f. Intriga que, en
algunes obres teatrals, acompanya
la principal.
• cast. intriga secundaria.
• angl. subplot.
• fr. intrigue secondaire.
• it. trama secondaria.
invenció f. Farsa, representació còmica.
• cast. invención.
• angl. invention.
• fr. invention.
• it. invenzione.
inversió tràgica f. Canvi sobtat i negatiu de la fortuna de l’heroi o de
l’heroïna.
• cast. inversión trágica.
• angl. tragic inversion.
• fr. inversion tragique.
• it. inversione tragica.
ironia dramàtica f. Sensació que experimenta l’espectador quan és
conscient de dades i elements de la
intriga que un personatge ignora.
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• fr. ingénue.
• it. ingenua.
interludi1 m. Farsa, entreteniment o
peça musical executats entre els actes d’un misteri o d’un drama.
• cast. interludio.
• angl. interlude.
• fr. interlude.
• it. interludio.
interludi2 m. Peça curta, de versificació irregular i poc refinada, que, en
la transició del teatre medieval al
teatre elisabetià, s’intercalava en la
representació d’una obra.
• cast. interludio.
• angl. interlude.
• fr. interlude.
• it. interludio.
intermedi1 m. Interludi1.
• cast. intermedio.
• angl. intermediate.
• fr. intermédiaire.
• it. intermezzo.
intermedi2 m. Espai de temps entre
cadascuna de les parts de qualsevol
espectacle.
• cast. intermedio.
• angl. intermediate.
• fr. intermédiaire.
• it. intermezzo.
intèrpret m. i f. Persona que actua en
una obra teatral o en un altre espectacle.
• cast. intérprete.
• angl. interpreter.
• fr. interprète.
• it. interprete.
interpretació f. Acció o efecte d’interpretar.
• cast. interpretación.
• angl. interpretation.
• fr. interprétation.
• it. interpretazione.
interpretar1 v. tr. Representar (un determinat personatge) en una obra teatral.
• cast. interpretar.
• angl. to interpret.
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• cast. ironía dramática.
• angl. dramatic irony.
• fr. ironie dramatique.
• it. ironia drammatica.
ironia tràgica f. Ironia dramàtica que
es caracteritza perquè l’espectador
sap que determinades accions que
un personatge considera que resoldran una situació, en realitat el conduiran al desastre.
• cast. ironía trágica.
• angl. tragic irony.
• fr. ironie tragique.
• it. ironia tragica.
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JETÉ

joc m. Representació teatral de caràcter popular que se solia celebrar en
les festes de carrer o de poble en la
segona mitat del segle XIX.
• cast. joc.
• angl. joc.
• fr. joc.
• it. joc.
joc de llums1 m. Conjunt d’artefactes
d’il·luminació destinats a un muntatge, acte o escena determinats.
• cast. juego de luces.
• angl. decorative light.
• fr. jeux de lumière.
• it. giochi di luce.
joc de llums2 m. Efecte aconseguit per
mitjà de la utilització d’un o diversos artefactes d’il·luminació.

• cast. juego de luces.
• angl. play of light.
• fr. jeux de lumière.
• it. giochi di luce.
joc de mans m. Joc fet per il·lusionistes
a fi d’enganyar l’espectador fent-li
veure unes coses per altres.
• cast. juego de manos.
• angl. sleight of hand.
• fr. tour de passe-passe.
• it. giochi di prestigio.
joc de pallissa m. Joc.
• cast. joc de pallissa.
• angl. joc de pallissa.
• fr. joc de pallissa.
• it. joc de pallissa.
joc de paraules m. Recurs teatral que
consistix a usar paraules en un sentit equívoc, usual en la comèdia.
• cast. juego de palabras.
• angl. play on words.
• fr. jeu de mots.
• it. gioco di parole.
joc dramàtic m. Activitat escènica sense pretensions de representació, que
es practica en grup per a prendre
consciència dels mecanismes teatrals.
• cast. juego dramático.
• angl. dramatic play.
• fr. jeu dramatique.
• it. gioco drammatico.
joc escènic m. Conjunt d’accions que
fan els actors en escena durant una
representació.
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jeté [fr.] m. En el ballet, salt que es fa
amb una cama i acaba sobre l’altra.
• cast. jeté.
• angl. jeté.
• fr. jeté.
• it. jeté.
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• cast. juego escénico.
• angl. stage movement.
• fr. jeu de scène.
• it. gioco scenico.
joc malabar m. Exercici d’habilitat i
destresa que es practica com a espectacle i que consistix a llançar enlaire diferents boles o altres objectes i empomar-los de manera que
no caiguen en terra.
• cast. juegos malabares.
• angl. juggling.
• fr. jonglerie.
• it. giocoleria.
JOC MALABAR

joglar -aressa m. i f. En l’Edat Mitjana,
artista ambulant que divertia el públic amb balls, jocs o interpretant
cançons o poemes.
• cast. juglar -resa.
• angl. jongleur, minstrel.
• fr. jongleur.
• it. giullare.
joguet m. Obra teatral lleugera i curta,
molt popular en el teatre valencià
del segle XIX i de principis del XX.
• cast. juguete.
• angl. joguet.
• fr. joguet.
• it. joguet.
jornada f. Acte o part de certa extensió
en què es dividix una obra dramàtica.
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• cast. jornada.
• angl. expedition.
• fr. journée.
• it. giornata.
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kabuki m. En el teatre japonés, gènere
clàssic, de caràcter popular i representat exclusivament per actors
masculins, que inclou l’acció dramàtica, el cant i la dansa.
• cast. kabuki.
• angl. kabuki.
• fr. kabuki.
• it. kabuki.
kathak [sànscrit] m. Forma escènica
clàssica de l’Índia basada en moviments estilitzats del cos, el rostre i
les mans, acompanyats de música,
originària del nord del país.
• cast. kathak.
• angl. kathak.
• fr. kathak.
• it. kathak.
kathakali [sànscrit] m. Forma teatral
clàssica de l’Índia que usa moviments estilitzats del cos, el rostre i
les mans, acompanyats de música,
per a narrar passatges de textos
èpics hindús, originària de Kerala.
• cast. kathakali.
• angl. kathakali.
• fr. kathakali.
• it. kathakali.
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• cast. lectura escenificada.
• angl. staged reading.
• fr. lecture mise en scène.
• it. lettura scenica.
lectura expressiva f. Lectura en la qual
els actors, assentats, lligen els textos
respectius amb un cert grau d’entonació i gestualitat.
• cast. lectura expresiva.
• angl. expressive reading.
• fr. lecture expressive.
• it. lettura espressiva.
lectura interpretativa f. Lectura escenificada.
• cast. lectura interpretativa.
• angl. staged reading.
• fr. lecture mise en scène.
• it. lettura scenica.
lectura teatral1 f. Lectura escenificada.
• cast. lectura teatral.
• angl. staged reading.
• fr. lecture mise en scène.
• it. lettura scenica.
lectura teatral2 f. Lectura expressiva.
• cast. lectura teatral.
• angl. expressive reading.
• fr. lecture expressive.
• it. lettura espressiva.
lectura teatralitzada f. Lectura escenificada.
• cast. lectura teatralizada.
• angl. staged reading.
• fr. lecture mise en scène.
• it. lettura scenica.
línia central f. Línia del mig.
• cast. línea central.

L
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lazzi [it.] m. En la comèdia de l’art, recurs escènic i part de la representació en què l’actor, per mitjà de la
mímica, l’acrobàcia i la gestualitat,
caracteritza i definix expressivament el seu personatge.
• cast. lazzi.
• angl. lazzi.
• fr. lazzi.
• it. lazzo.
lectura1 f. Acte amb què comencen els
assajos i que consistix en la lectura
del text de l’obra als actors.
• cast. lectura.
• angl. reading.
• fr. lecture.
• it. lettura.
lectura2 f. Interpretació subjectiva que
fan d’un text teatral el director, els
actors, l’escenògraf o altres components del fet teatral, abans de la
posada en escena.
• cast. lectura.
• angl. reading.
• fr. lecture.
• it. lettura.
lectura dramatitzada f. Lectura expressiva.
• cast. lectura dramatizada.
• angl. dramatized reading.
• fr. lecture dramatisée.
• it. lettura drammatizzata.
lectura escenificada f. Funció teatral
en la qual els actors, sense haver
memoritzat l’obra, la representen,
llegint els textos respectius.
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• angl. central line.
• fr. ligne centrale.
• it. linea centrale.
línia d’acció f. Seguit d’accions del personatge adreçades a l’objectiu final.
• cast. línea de acción.
• angl. line of action.
• fr. ligne d’action.
• it. linea d’azione.
línia de quadro f. Línia de teló.
• cast. línea de cuadro.
• angl. curtain line.
• fr. ligne de rideau.
• it. linea di sipario.
línia de teló f. Recta imaginària que
dividix transversalment el prosceni
a l’altura en què el teló de boca es
troba amb l’escenari, usada com a
referència per a instal·lar els diversos elements del decorat.
• cast. línea de telón.
• angl. curtain line.
• fr. ligne de rideau.
• it. linea di sipario.
LÍNIA DE TELÓ

línia de visibilitat f. Angle de visibilitat
de l’àrea d’actuació que té el públic
des de diferents punts de la sala.
• cast. línea de visibilidad.
• angl. line of sight.
• fr. ligne de visibilité.
• it. linea di visibilità.
línia del mig f. Recta imaginària que
dividix longitudinalment l’escenari,
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usada com a referència per a installar els diversos elements del decorat.
• cast. línea del medio.
• angl. central line.
• fr. ligne centrale.
• it. linea centrale.
línia visual f. Línia de visibilitat.
• cast. línea visual.
• angl. visual line.
• fr. ligne visuelle.
• it. linea visuale.
líric -a adj. Que és (una obra teatral)
totalment o principalment cantada
i amb acompanyament musical.
• cast. lírico -ca.
• angl. lyrical.
• fr. lirique.
• it. lirico -a.
llanterna màgica f. Aparell que projecta, amplificades, figures pintades en
tires de vidre il·luminades.
• cast. linterna mágica.
• angl. magic lantern.
• fr. lanterne magique.
• it. lanterna magica.
llei de les tres unitats f. Regla establida pels preceptistes aristotèlics
del Renaixement, per la qual l’acció
d’una obra havia de transcórrer en
un sol lloc, en un mateix dia i amb
un conflicte únic.
• cast. ley de las tres unidades.
• angl. law of the three unities.
• fr. règles des trois unités.
• it. unità aristoteliche.
llengüeta f. Estri format per dos làmines metàl·liques unides per un fil de
seda que els titellaires tradicionals
es col·locaven entre el vel del paladar i l’inici de la llengua per a amplificar i distorsionar la veu.
• cast. lengüeta.
• angl. swazzle.
• fr. pratique.
• it. pivetta.
llibreria teatral f. Llibreria especialitzada en la venda d’obres dramàtiques.

LLIT ELÀSTIC

lloa f. Pròleg de la comèdia, on s’explicava breument el contingut de la
peça teatral o es lloava la persona a
qui estava dedicada.
• cast. loa.
• angl. loa.
• fr. loa.
• it. loa.
llotja f. En una sala d’espectacles, espai
amb seients per a un cert nombre
de persones, separat de la resta de
localitats.
• cast. palco.
• angl. box.
• fr. loge.
• it. loggia.
LLOTJA
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• cast. librería teatral.
• angl. theatrical bookshop.
• fr. librairie théâtrale.
• it. libreria teatrale.
llibret m. Text literari d’una òpera,
d’una sarsuela o d’un oratori.
• cast. libreto.
• angl. libretto.
• fr. livret.
• it. libretto.
llibret del director m. Quadern de direcció.
• cast. libreto del director.
• angl. director’s prompt book.
• fr. cahier de mise en scène.
• it. copione di regia.
llit elàstic1 m. En el circ, aparell consistent en una lona subjecta a una estructura metàl·lica rectangular per
mitjà d’uns ressorts que donen elasticitat a la superfície de salt, sobre la
qual bota l’acròbata.
• cast. cama elástica.
• angl. trampoline.
• fr. trampoline.
• it. trampolino elastico.
llit elàstic2 m. Especialitat circense
consistent a fer acrobàcies sobre un
llit elàstic.
• cast. cama elástica.
• angl. trampoline.
• fr. trampoline.
• it. trampolino elastico.
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llotja lateral f. Llotja situada en els laterals d’un teatre.
• cast. palco lateral.
• angl. lateral box.
• fr. loge latérale.
• it. loggia laterale.
llum m. (o f.) Dispositiu lluminós collocat en distints llocs de l’escenari
per a diferenciar ambients per mitjà
de la diversificació cromàtica, o per
a il·luminar personatges concrets o
tot l’escenari.
• cast. luz.
• angl. light.
• fr. lumière.
• it. luce.
local nocturn m. Local públic, obert
només de nit, generalment destinat
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a l’esbargiment, a espectacles o entreteniments de caràcter lleuger.
• cast. local nocturno.
• angl. nightclub.
• fr. boîte de nuit.
• it. locale notturno.
localitat1 f. Entrada per a un espectacle.
• cast. localidad.
• angl. ticket.
• fr. entrée.
• it. biglietto.
localitat2 f. Seient d’un local destinat a
espectacles públics.
• cast. localidad.
• angl. seat.
• fr. place.
• it. sedile.
luminotècnia f. Art i tècnica d’illuminar un espai escènic.
• cast. luminotecnia.
• angl. lighting.
• fr. éclairage.
• it. iluminazione.
luminotècnic1 -a m. i f. Especialista en
luminotècnia.
• cast. luminotécnico -ca.
• angl. lighting technician.
• fr. éclairagiste.
• it. tecnico delle luci / tecnica delle
luci.
luminotècnic2 -a adj. De la luminotècnia o que hi té relació.
• cast. luminotécnico -ca.
• angl. luminotechnical.
• fr. luminotechnique.
• it. illuminotecnico -a.
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MAGRANA

• cast. granada.
• angl. pomegranate.
• fr. grenade.
• it. melagrana.
malabarisme m. Joc malabar.
• cast. malabarismo.
• angl. juggling.
• fr. jonglerie.
• it. giocoleria.
malabarista (o malabariste -a) m. i f.
Destre en jocs malabars.
• cast. malabarista.
• angl. juggler.
• fr. jongleur -euse.
• it. giocoliere.
mànager m. i f. Representant.
• cast. mánager.
• angl. manager.
• fr. manager.
• it. manager.
manipulador -a m. i f. Titellaire1.
• cast. manipulador -ra.
• angl. puppeteer.
• fr. marionnettiste.
• it. burattinaio -a.
manipular v. tr. Moure adequadament
(els titelles) un titellaire.
• cast. manipular.
• angl. to manipulate.
• fr. manipuler.
• it. maneggiare.
manipuri m. Forma escènica clàssica
de l’Índia basada en moviments estilitzats del cos, el rostre i les mans,
acompanyats de música, originària
de Manipur.
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mag -a m. i f. Persona que practica l’illusionisme.
• cast. mago -ga.
• angl. magician.
• fr. mage.
• it. mago -a.
magatzem d’attrezzo m. Magatzem
o depòsit on es guarden els accessoris, especialment de mobiliari i
decoració, que s’utilitzen en el muntatge d’una escenografia.
• cast. bodega de utilería.
• angl. property room.
• fr. magasin d’accessoires.
• it. magazzino d’attrezzo.
màgia f. Il·lusionisme.
• cast. magia.
• angl. magic.
• fr. magie.
• it. magia.
magrana f. Element escenogràfic utilitzat en la representació del Misteri
d’Elx per a fer davallar l’actor que fa
d’àngel i que du la palma a la Mare
de Déu.
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• cast. manipuri.
• angl. Manipuri dance.
• fr. manipuri.
• it. manipuri.
mansió f. En el teatre medieval, cadascun dels escenaris independents
que, muntats sobre un cadafal,
constituïen un espai escènic unitari
on es representava l’acció.
• cast. mansión.
• angl. mansion.
• fr. mansion.
• it. mansione.
maqueta f. Reproducció de tots els
elements escenogràfics d’un espectacle a escala i en tres dimensions.
• cast. maqueta.
• angl. model.
• fr. maquette.
• it. plastico.
maquillador -a m. i f. Persona que es dedica professionalment a maquillar.
• cast. maquillador -ra.
• angl. makeup artist.
• fr. maquilleur -euse.
• it. truccatore -trice.
maquillar v. tr. Aplicar cosmètics, postissos o altres productes (als actors)
per tal de caracteritzar-los amb l’expressió fisonòmica més adequada
al seu paper.
• cast. maquillar.
• angl. to make up.
• fr. maquiller.
• it. truccare.
maquillatge1 m. Tècnica que té per objecte transformar o embellir la cara
amb l’aplicació de productes cosmètics.
• cast. maquillaje.
• angl. makeup.
• fr. maquillage.
• it. trucco.
maquillatge2 m. Producte cosmètic
que s’utilitza per a maquillar.
• cast. maquillaje.
• angl. makeup.
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• fr. maquillage.
• it. trucco.
maquillatge de caracterització m.
Maquillatge destinat a caracteritzar
un actor.
• cast. maquillaje de caracterización.
• angl. characterisation makeup.
• fr. maquillage de caractérisation.
• it. trucco di caratterizzazione.
maquillatge de disfressa m. Maquillatge destinat a canviar completament la fisonomia de l’actor.
• cast. maquillaje de disfraz.
• angl. disguise makeup.
• fr. maquillage de déguisement.
• it. trucco di travestimento.
maquillatge de fons m. Maquillatge
normal.
• cast. maquillaje de fondo.
• angl. bottom makeup.
• fr. maquillage de fond.
• it. trucco di fondo.
maquillatge normal m. Primera capa
de maquillatge destinada a contrarestar l’efecte de pal·lidesa que produïx la llum dels focus.
• cast. maquillaje normal.
• angl. normal makeup.
• fr. maquillage normale.
• it. trucco normale.
màquina1 f. En el teatre antic, mecanisme per a produir determinats
efectes.
• cast. máquina.
• angl. machine.
• fr. machine.
• it. macchina.
màquina2 f. Mitjà extraordinari, meravellós o sobrenatural de donar solució a una intriga dramàtica.
• cast. máquina.
• angl. machine.
• fr. machine.
• it. macchina.
màquina de fum f. Aparell especial per
a produir l’efecte, bé del fum, bé de
la boira.

durant la segona mitat del segle XVII
i el segle XVIII.
• cast. máquina real.
• angl. máquina real.
• fr. máquina real.
• it. máquina real.
marca f. Senyal que es fa en l’escenari,
amb clarió, cinta adhesiva o altres
materials, perquè els actors sàpien,
durant els assajos, on estarà algun
objecte de l’escenografia i en quins
llocs han de realitzar els moviments.
• cast. marca.
• angl. spike.
• fr. marque.
• it. segno.
marcar l’escena loc. verb. Fer marques
en l’escenari.
• cast. marcar la escena.
• angl. to spike the stage.
• fr. marquer la scène.
• it. segnare la scena.
marioneta f. Titella articulat i accionat
des de dalt per un suport manual
d’on pengen uns fils que servixen
per a dirigir cadascun dels moviments dels seus membres.
• cast. marioneta.
• angl. marionette.
• fr. marionnette à fils.
• it. marionetta.
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• cast. máquina de humo.
• angl. fog machine.
• fr. machine à fumée.
• it. macchina da fumo.
màquina de neu f. Aparell especial per
a l’efecte de la neu.
• cast. máquina de nieve.
• angl. snow machine.
• fr. machine à neige.
• it. macchina da neve.
màquina de pluja f. Aparell especial
per a reproduir el so de la pluja.
• cast. máquina de lluvia.
• angl. rain machine.
• fr. machine à pluie.
• it. macchina per la pioggia.
màquina de trons f. Aparell especial
per a reproduir el so dels trons o
d’una tempestat.
• cast. máquina de truenos.
• angl. thunder machine.
• fr. machine à tonnerre.
• it. macchina del tuono.
màquina de vent Aparell especial per
a reproduir el so del vent.
• cast. máquina de viento.
• angl. wind machine.
• fr. machine à vent.
• it. macchina per il vento.
màquina d’efectes de so Aparell especial usat per a reproduir un so
determinat com el de vidres trencats, portades, explosions, espases,
campanes, tirs, colps o qualsevol
altre dels que calga en el transcurs
d’una obra.
• cast. máquina de efectos de sonido.
• angl. sound effects machine.
• fr. machine à effets de son.
• it. macchina di effetti di suono.
màquina reial f. Tècnica de representació d’un espectacle de titelles
amb un escenari a la italiana i titelles de barres i fils de manipulació
superior, que usaven les companyies titellaires oficials castellanes
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marionetista (o marionetiste -a) m. i
f. Artista que actua amb marionetes.
• cast. marionetista.
• angl. marionette artist.
• fr. marionnettiste.
• it. marionettista.
maroma f. Corda fluixa.
• cast. maroma.
• angl. slack rope.
• fr. corde lâche.
• it. corda molle.
màscara f. Màsquera.
• cast. máscara.
• angl. mask.
• fr. masque.
• it. maschera.
mascarada f. Masquerada.
• cast. mascarada.
• angl. masque.
• fr. mascarade.
• it. mascherata.
màsquera f. Peça de cartó, de tela o
d’un altre material, amb què l’actor
es cobrix totalment o parcialment
el rostre.
• cast. máscara.
• angl. mask.
• fr. masque.
• it. maschera.
màsquera neutra f. Màsquera que cobrix el rostre de l’intèrpret i que no
projecta cap mena d’expressió o
sentiment.
• cast. máscara neutra.
• angl. neutral mask.
• fr. masque neutre.
• it. maschera neutra.
masquerada f. Divertiment consistent
en una representació al·legòrica,
històrica o bufa, acompanyada de
cant, molt difosa a Europa en els
segles XVI i XVII amb motiu de festes
cortesanes i populars.
• cast. mascarada.
• angl. masque.
• fr. mascarade.
• it. mascherata.
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matinal f. Sessió que té lloc de matí.
• cast. matinal.
• angl. matinée.
• fr. matinée.
• it. matinée.
matiné [pl. -és] f. Espectacle públic que
se celebra durant les primeres hores
de la vesprada.
• cast. matiné.
• angl. matinée.
• fr. matinée.
• it. matinée.
matisar v. tr. Perfeccionar la interpretació per a ajustar-se al màxim el
caràcter i l’evolució del personatge.
• cast. matizar.
• angl. to nuance.
• fr. nuancer.
• it. armonizzare.
melodrama1 m. Obra teatral amb text i
música íntimament associats.
• cast. melodrama.
• angl. melodrama.
• fr. mélodrame.
• it. melodramma.
melodrama2 m. Primitiva òpera italiana, del segle XVII.
• cast. melodrama.
• angl. melodrama.
• fr. mélodrame.
• it. melodramma.
melodramàtic -a adj. Del melodrama o
que hi té relació.
• cast. melodramático -ca.
• angl. melodramatic.
• fr. mélodramatique.
• it. melodrammatico -a.
melòleg m. Peça breu en què un text
recitat per un únic intèrpret és acompanyat amb fragments musicals.
• cast. melólogo.
• angl. melologue.
• fr. melologue.
• it. melologo.
memòria emotiva f. Recurs interpretatiu consistent a evocar l’actor
emocions personals prèvies, sem-

• fr. métathéâtre.
• it. metateatro.
mètode de Stanislavski m. Mètode
d’actuació teatral basat en la interiorització, per part de l’intèrpret,
dels problemes i conflictes del personatge, la identificació amb ell,
l’apel·lació permanent a la improvisació, la realització d’un complet
entrenament físic i psicològic i l’ús
de la memòria emotiva.
• cast. método de Stanislavski.
• angl. Stanislavsky method.
• fr. méthode Stanislavski.
• it. metodo Stanislavskij.
micròfon m. Aparell que transforma
les ones acústiques en senyals elèctrics a fi d’amplificar-les i que es puguen sentir a través d’un altaveu.
• cast. micrófono.
• angl. microphone
• fr. microphone.
• it. microfono.
micròfon sense fil m. Micròfon amb un
dispositiu que permet dur a terme la
comunicació sense cables conductors.
• cast. micrófono inalámbrico.
• angl. wireless microphone.
• fr. microphone sans fil.
• it. microfono senza fili.
micròfon d’ambient m. Micròfon que
arreplega el so procedent de diverses
direccions amb la mateixa intensitat.
• cast. micrófono de ambiente.
• angl. area microphone.
• fr. microphone d’ambiance.
• it. microfono di ambiente.
micròfon direccional m. Micròfon que
arreplega el so procedent d’una única direcció.
• cast. micrófono direccional.
• angl. directional microphone.
• fr. microphone directionnel.
• it. microfono direzionale.
micròfon multidireccional m. Micròfon d’ambient.
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blants a les que experimenta el seu
personatge, per a fer-lo més veraç i
versemblant.
• cast. memoria emotiva.
• angl. emotional memory.
• fr. mémoire émotive.
• it. memoria emotiva.
memorització f. Acció de memoritzar.
• cast. memorización.
• angl. memorizing.
• fr. mémorisation.
• it. memorizzazione.
memoritzar v. tr. Fixar l’actor en la
memòria tots els aspectes de la interpretació d’un personatge, com
ara el text, els gestos o els desplaçaments per l’escena.
• cast. memorizar.
• angl. to memorise.
• fr. mémoriser.
• it. memorizzare.
merda interj. S’usa per a desitjar sort
abans d’una estrena.
• cast. mierda.
• angl. break a leg.
• fr. merde.
• it. in bocca al lupo.
meritori -òria m. i f. Actor, generalment
jove, que treballa sense sou per a
aprendre i fer mèrits per a ocupar
una plaça remunerada.
• cast. meritorio -ria.
• angl. unpaid trainee.
• fr. stagiaire.
• it. tirocinante -a.
mestre de taller / mestra de taller m.
i f. Escenògraf responsable dels oficials i aprenents d’un taller.
• cast. jefe de taller / jefa de taller.
• angl. workshop master.
• fr. chef d’atelier.
• it. capo scenografo.
metateatre m. Tipus de teatre que fa
de la temàtica i la reflexió teatral el
seu motiu central.
• cast. metateatro.
• angl. metatheatre.
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• cast. micrófono multidireccional,
micrófono omnidireccional.
• angl. omnidirectional microphone.
• fr. microphone omnidirectionnel.
• it. microfono omnidirezionale.
mim1 m. Representació en què l’actor
imita personatges i explica una història o descriu una situació sense
paraules, només amb gestos, moviments i sons.
• cast. mimo.
• angl. mime.
• fr. mime.
• it. mimo.
mim2 m. i f. Actor que representa mims.
• cast. mimo.
• angl. mime.
• fr. mime.
• it. mimo.
mim3 m. En el teatre grec i llatí, representació teatral lleugera, festiva i
generalment obscena.
• cast. mimo.
• angl. mime.
• fr. mime.
• it. mimo.
mimar v. tr. Imitar exactament (a algú
o alguna cosa), especialment en els
gestos, les actituds, les accions o
l’aparença.
• cast. mimar.
• angl. to mimic.
• fr. mimer.
• it. mimare.
mimesi1 f. Imitació que es fa de les paraules, dels gestos o de la manera d’actuar d’una persona, generalment en to
de burla.
• cast. mímesis.
• angl. mimesis.
• fr. imitation.
• it. mimesi.
mimesi2 f. Imitació de les accions humanes a fi de compondre una tragèdia.
• cast. mímesis.
• angl. mimesis.
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• fr. imitation.
• it. mimesi.
mimiambe m. Gènere teatral i líric grec
de caràcter breu.
• cast. mimiambo.
• angl. mimiambus.
• fr. mimïambe.
• it. mimiambo.
mímic -a adj. Del mim o dels mims, o
que hi té relació.
• cast. mímico -ca.
• angl. mimic.
• fr. mimique.
• it. mimico -a.
mímica1 f. Expressió de pensaments,
sentiments o accions per mitjà dels
gestos o de la fisonomia.
• cast. mímica.
• angl. mime.
• fr. mimique.
• it. mimo.
mímica2 f. Mim1.
• cast. mímica.
• angl. mime.
• fr. mime.
• it. mimo.
mimodrama m. Obra dramàtica en la
qual s’han substituït els parlaments
per gestos i moviments.
• cast. mimodrama.
• angl. mimodrama.
• fr. mimodrame.
• it. mimodramma.
mimògraf -a m. i f. Autor de mims o farses.
• cast. mimógrafo -fa.
• angl. mimographer.
• fr. mimographe.
• it. mimografo -a.
minigira f. Gira de duració curta.
• cast. minigira.
• angl. short tour.
• fr. mini-tournée.
• it. mini tour.
miracle1 m. Peça teatral breu que glossa un fet prodigiós atribuït a sant
Vicent Ferrer i que és representada
per xiquets.

• cast. modelo actancial.
• angl. actancial model.
• fr. schéma actanciel.
• it. schema attanziale.
modulació1 f. Canvi en el to de la dicció.
• cast. modulación.
• angl. modulation.
• fr. modulation.
• it. modulazione.
modulació2 f. Canvi d’expressió en la
interpretació o el mim.
• cast. modulación.
• angl. modulation.
• fr. modulation.
• it. modulazione.
modular v. tr. Fer una modulació.
• cast. modular.
• angl. to modulate.
• fr. moduler.
• it. modulare.
moixiganga f. Entremés de caràcter
extravagant, en el qual s’intercalaven balls, que servia com a acte
final de les representacions populars.
• cast. mojiganga.
• angl. masquerade.
• fr. mascarade.
• it. mascherata.
molta merda interj. Merda.
• cast. mucha mierda.
• angl. break a leg.
• fr. merde.
• it. in bocca al lupo.
monitor d’escenari m. En una sala de
teatre, altaveu situat en el prosceni
per tal que els músics puguen tindre la mateixa percepció del so que
el públic.
• cast. monitor de escenario.
• angl. stage monitor speaker.
• fr. haut-parleur de scène.
• it. monitor da palco.
monocicle m. Aparell consistent en
una roda i un tub metàl·lic amb un
sellí en la part de dalt, que s’accio-
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• cast. milagro.
• angl. miracle.
• fr. miracle.
• it. miracolo.
miracle2 m. Representació basada en
la vida d’un sant o en fets miraculosos.
• cast. milagro.
• angl. miracle.
• fr. miracle.
• it. miracolo.
misteri m. Representació dramàtica
de tema religiós, d’origen medieval.
• cast. misterio.
• angl. mystery.
• fr. mystère.
• it. mistero.
mitja entrada1 f. Ocupació d’aproximadament la mitat de la capacitat
d’un local.
• cast. media entrada.
• angl. half-full.
• fr. à moitié plein.
• it. mezzo pieno.
mitja entrada2 f. Entrada venuda a mitat de preu.
• cast. media entrada.
• angl. half price admission.
• fr. entrée à demi-tarif.
• it. entrata a metà prezzo.
mobiliari m. Conjunt de mobles que
han d’utilitzar-se en una determinada posada en escena.
• cast. mobiliario.
• angl. furniture.
• fr. mobilier.
• it. arredamento.
moblatge m. Mobiliari.
• cast. mueblaje.
• angl. furniture.
• fr. mobilier.
• it. arredamento.
model actancial m. Esquema teòric
que busca estudiar l’acció dramàtica a partir de categories semblants
a les de l’oració (subjecte, acció,
objecte).
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na amb dos pedals, generalment situats a la part central de la roda, i que
s’utilitza en números d’equilibrisme
i de jocs malabars.
• cast. monociclo.
• angl. unicycle.
• fr. monocycle.
• it. monociclo.
MONOCICLE DE GIRAFA

monocicle de girafa m. Monocicle
que té el tub del sellí molt llarg i els
pedals muntats al tub i units a la
roda per mitjà d’una cadena.
• cast. monociclo de jirafa.
• angl. giraffe unicycle.
• fr. monocycle girafe.
• it. monociclo giraffa.
monodrama1 m. Espectacle teatral en
què apareix un sol personatge que
recita sobre la base d’un comentari
musical executat per l’orquestra.
• cast. monodrama.
• angl. monodrama.
• fr. monodrame.
• it. monodramma.
monodrama2 m. Espectacle teatral
amb un únic intèrpret que sol representar un únic personatge.
• cast. monodrama.
• angl. monodrama.
• fr. monodrame.
• it. monodramma.
monòleg1 m. Obra dramàtica en la
qual parla un sol personatge.
• cast. monólogo.
• angl. monologue.
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• fr. monologue.
• it. monologo.
monòleg2 m. Obra dramàtica basada
en un sol actor que interpreta un
personatge.
• cast. monólogo.
• angl. monologue.
• fr. monologue.
• it. monologo.
monòleg3 m. Parlament, pronunciat en
solitari o davant d’altres personatges, d’extensió més llarga que l’habitual del diàleg.
• cast. monólogo.
• angl. monologue.
• fr. monologue.
• it. monologo.
monòleg4 m. Espectacle interpretat
per un sol actor que exposa un tema
o una situació sobre els quals fa diverses observacions des d’un punt
de vista còmic amb la intenció de
provocar la rialla.
• cast. monólogo.
• angl. monologue.
• fr. monologue.
• it. monologo.
monologuista1 (o monologuiste -a)
m. i f. Persona que escriu monòlegs.
• cast. monologuista.
• angl. monologuist, monologist.
• fr. monologuiste.
• it. monologhista.
monologuista2 (o monologuiste -a)
m. i f. Especialista en monòlegs, ja
siga perquè n’escriu o n’interpreta.
• cast. monologuista.
• angl. monologuist, monologist.
• fr. monologuiste.
• it. monologhista.
mort m. Objecte que ha de ser tret de
l’escenari per produir-se un canvi de
decorat.
• cast. muerto.
• angl. scenic element.
• fr. élément scénique.
• it. elemento scenico.

• fr. mouvement secondaire.
• it. movimento secondario.
moviments tècnics m. pl. Moviments
elementals que el director marca
a l’actor durant els primers assajos
d’una obra, perquè li servisquen de
pauta i l’ajuden a crear el moviment
escènic definitiu.
• cast. movimientos técnicos.
• angl. technical movements.
• fr. mouvements techniques.
• it. movimenti tecnici.
muntar1 v. tr. Escenificar2.
• cast. montar.
• angl. to stage.
• fr. monter.
• it. montare.
muntar2 v. tr. Col·locar en l’escenari,
abans de cada funció, (tots els elements de l’escenografia d’una representació determinada).
• cast. montar.
• angl. to build the set.
• fr. planter.
• it. allestire.
muntatge1 m. Escenificació.
• cast. montaje.
• angl. staging.
• fr. montage.
• it. montaggio.
muntatge2 m. Espectacle.
• cast. montaje.
• angl. staging.
• fr. montage.
• it. montaggio.
muntatge de so m. Preparació del suport tècnic per als efectes sonors
d’una determinada posada en escena.
• cast. montaje de sonido.
• angl. sound editing.
• fr. montage de son.
• it. montaggio sonoro.
muntatge musical m. Preparació del
suport tècnic per als temes musicals d’una determinada posada en
escena.
• cast. montaje musical.
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motiló m. En la representació dels miracles vicentins, frare que fa de graciós i que acompanya sant Vicent
Ferrer.
• cast. motilón -ona.
• angl. bald.
• fr. tondu.
• it. pelato -a.
motiu m. Tema o assumpte que són
base d’un personatge, d’una trama,
d’una obra o de la producció d’un
autor.
• cast. motivo.
• angl. motif.
• fr. motif.
• it. motivo.
motivació f. Assumpció racional i vivencial que fa l’actor del caràcter i
les circumstàncies que expliquen
l’actuació del personatge que ha
d’encarnar.
• cast. motivación.
• angl. motivation.
• fr. motivation.
• it. motivazione.
moviment bàsic m. Moviment o acció
imprescindible perquè la representació no quede interrompuda.
• cast. movimiento básico.
• angl. basic movement.
• fr. mouvement de base.
• it. movimento di base.
moviment escènic m. Conjunt de desplaçaments i canvis de posició que
fan els intèrprets al llarg de la representació.
• cast. movimiento escénico.
• angl. scenic movement.
• fr. mouvement scénique.
• it. movimento scenico.
moviment secundari m. Moviment o
acció en què es materialitza el caràcter i l’evolució íntima del personatge, que acompanya l’acció principal de la representació.
• cast. movimiento secundario.
• angl. secondary movement.
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• angl. musical editing.
• fr. montage musicale.
• it. montaggio musicale.
música de fons f. Música d’escena destinada a crear un determinat clima
que reforce la il·lusió dramàtica,
però que no ha sigut creada específicament amb esta finalitat.
• cast. música de fondo.
• angl. background music.
• fr. musique de fond.
• it. musica di fondo.
música d’escena f. Peça independent
destinada a servir de fons a una
obra teatral declamada.
• cast. música de escena.
• angl. background music.
• fr. musique de scène.
• it. musica di scena.
música incidental Música interpretada
per a subratllar una escena o una acció d’especial intensitat dramàtica.
• cast. música incidental.
• angl. incidental music.
• fr. musique incidentale.
• it. musica incidentale.
música objectiva f. En un espectacle,
música, amb sentit dins de la trama,
la procedència de la qual és visible
per als personatges i per als espectadors, com ara una orquestra tocant o una ràdio encesa.
• cast. música objetiva.
• angl. objective music.
• fr. musique objective.
• it. musica oggettiva.
música subjectiva f. En un espectacle,
música, sense implicació a la trama,
incorporada per a provocar emocions o sensacions en l’espectador.
• cast. música subjetiva.
• angl. subjective music.
• fr. musique subjective.
• it. musica soggettiva.
musical m. Espectacle en què s’intercalen cançons i coreografies en el
diàleg parlat.
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• cast. musical.
• angl. musical.
• fr. musical.
• it. musical.
music-hall1 [angl.] m. Local o teatre on
s’oferixen espectacles musicals.
• cast. music-hall.
• angl. music hall.
• fr. music-hall.
• it. music-hall.
music-hall2 [angl.] m. Espectacle de varietats.
• cast. music-hall.
• angl. music hall.
• fr. music-hall.
• it. music-hall.
mutació f. Canvi de decoració en l’escenari d’un teatre que s’aconseguix
variant el teló i els bastidors.
• cast. mutación.
• angl. change.
• fr. changement.
• it. cambiamento.
mutació a la vista f. Mutació realitzada
sense córrer el teló i amb l’escenari
il·luminat.
• cast. mutación a vista.
• angl. vista scene change.
• fr. changement à vue.
• it. cambiamento a vista.
mutació en fosc f. Mutació realitzada
sense córrer el teló i amb l’escenari
a fosques.
• cast. mutación en oscuro.
• angl. hidden change.
• fr. changement au noir.
• it. cambiamento al buio.
mutilació f. Acció o efecte de mutilar
(un text teatral).
• cast. mutilación.
• angl. mutilation.
• fr. mutilation.
• it. mutilazione.
mutilar v. tr. Llevar fragments d’un text
en detriment d’una obra teatral, bé
per haver sigut censurats, bé per a
lluïment d’un actor o d’un director.

mutis
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• cast. mutilar.
• angl. to mutilate.
• fr. mutiler.
• it. mutilare.
mutis m. inv. Acció de retirar-se un actor de l’escena en una obra teatral.
• cast. mutis.
• angl. exit.
• fr. sortie de la scène.
• it. uscita dalla scena.
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NANO A

narrador -a m. i f. En el teatre llegit, actor que no intervé en l’acció i es limita a llegir al públic les acotacions necessàries per a comprendre l’obra.
• cast. narrador -ra.
• angl. narrator.
• fr. narrateur -trice.
• it. narratore -trice.
naumàquia f. Espectacle que reproduïa, generalment en un llac o un
estany, un combat naval.

• cast. naumaquia.
• angl. naumachy.
• fr. naumachie.
• it. naumachia.
nèmesi f. En el teatre grec, justícia inamovible dels déus que determina el
castic a la supèrbia de l’heroi o l’heroïna i la desgràcia que se’n deriva.
• cast. némesis.
• angl. nemesis.
• fr. némésis.
• it. nemesi.
noh [jap.] m. En el teatre japonés, gènere clàssic, de caràcter culte i amb una
estètica molt estilitzada, que inclou
l’acció dramàtica, el cant i la dansa.
• cast. noh.
• angl. Noh.
• fr. nô.
• it. no.
nom artístic m. Nom utilitzat per una
persona, especialment un actor, per
a reemplaçar el seu nom propi, bé
perquè el considera poc atractiu o
bé per una altra raó.
• cast. nombre artístico.
• angl. artistic name.
• fr. nom artistique.
• it. nome d’arte.
novell -a adj. Que té poca experiència
(un actor, un director, un autor) en
el món del teatre.
• cast. novel.
• angl. new.
• fr. nouveau -elle.
• it. novello -a.
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nano -a m. i f. Figura consistent en una
persona que fica el cap dins d’un
gran cap de cartó, el qual li dona
aspecte de nano, i que sol acompanyar els gegants en algunes festes.
• cast. cabezudo -da.
• angl. nano.
• fr. grosse tête.
• it. testone.
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nuc m. Part en què els obstacles compliquen l’acció i es produïx el punt
de màxima tensió i intriga que precedix el desenllaç d’una obra escènica.
• cast. nudo.
• angl. crux, heart.
• fr. noeud.
• it. nodo.
número m. Exhibició, execució o peça
que forma part del programa d’un
espectacle d’atraccions, de circ, de
varietats, d’un concert, d’un recital
o de qualsevol altre espectacle.
• cast. número.
• angl. act.
• fr. numéro.
• it. numero.
núvol m. Element escenogràfic aeri
que en el teatre medieval i barroc
amagava un personatge, l’aparició
del qual causava un efecte de sorpresa.
• cast. nube.
• angl. cloud.
• fr. nuage.
• it. nube.

136

buda per a ser representada en un
escenari.
• cast. obra de teatro.
• angl. play.
• fr. pièce de théâtre.
• it. dramma.
obra de teatre2 f. Representació d’un
text teatral.
• cast. obra.
• angl. play.
• fr. pièce.
• it. dramma.
obra didàctica f. Obra teatral que pretén suscitar en l’espectador una determinada actitud social, filosòfica o
política.
• cast. obra didáctica.
• angl. didactic play.
• fr. pièce didactique.
• it. opera didattica.
obra musical f. Tipus de teatre que
combina música, cançó, ball i diàlegs.
• cast. obra musical.
• angl. musical theatre.
• fr. comédie musicale.
• it. musical.
obrir en fosc loc. verb. Iniciar una representació teatral o un altre espectacle amb l’escenari completament a fosques, sense cap tipus
d’il·luminació.
• cast. abrir en oscuro.
• angl. to begin with a blackout.
• fr. commencer au noir.
• it. iniziare al buio.
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obertura de la boca f. Amplària de la
boca de l’escenari d’un teatre.
• cast. abertura de la boca.
• angl. proscenium opening.
• fr. ouverture de scène.
• it. apertura di boccascena.
objectiu m. Resultat que pretén aconseguir el personatge en cada decisió que pren.
• cast. objetivo.
• angl. goal.
• fr. objectif.
• it. obiettivo.
obra f. Obra de teatre.
• cast. obra.
• angl. play.
• fr. pièce.
• it. dramma.
obra de problema f. Obra de tesi.
• cast. obra de problema.
• angl. problem play.
• fr. pièce à probleme.
• it. spettacolo di tesi.
obra de tesi f. Obra teatral que tracta
qüestions socials controvertides a
través de debats entre els personatges sobre l’escenari, en els quals
cada personatge representa punts
de vista diferents.
• cast. obra de tesis.
• angl. problem play.
• fr. pièce à thèse.
• it. spettacolo di tesi.
obra de teatre1 f. Forma literària,
generalment constituïda per diàlegs entre personatges, conce-
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obrir-se v. pron. En un escenari, situar-se els actors de cara al públic.
• cast. abrirse.
• angl. to open.
• fr. s’ouvrir.
• it. aprirsi.
obstacle m. En la trama d’una obra teatral, entrebanc que dificulta al personatge assolir el seu objectiu.
• cast. obstáculo.
• angl. obstacle.
• fr. obstacle.
• it. ostacolo.
off m. Veu en off.
• cast. off.
• angl. voice-over.
• fr. voix hors-champ.
• it. fuori campo.
ombres xineses f. pl. Espectacle d’origen oriental que consistix en unes
figures, generalment articulades, que
són il·luminades per darrere i projectades sobre un llenç blanc.
• cast. sombras chinescas.
• angl. shadow puppetry.
• fr. ombres chinoises.
• it. ombre cinesi.
onkos m. En el teatre grec, pròtesi que
els actors es posaven en el front per
a augmentar el volum del cap.
• cast. onkos.
• angl. onkos.
• fr. onkos.
• it. onkos.
òpera1 f. Obra teatral posada en música, el text de la qual es canta, totalment o parcialment, amb acompanyament orquestral.
• cast. ópera.
• angl. opera.
• fr. opéra.
• it. opera.
òpera2 f. Gènere format per esta classe
d’obres.
• cast. ópera.
• angl. opera.
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• fr. opéra.
• it. opera.
òpera3 f. Teatre específicament destinat a la representació d’òperes.
• cast. ópera.
• angl. opera house.
• fr. opéra.
• it. opera.
òpera bufa Varietat d’òpera còmica
sorgida a Itàlia com a versió més
popular, tant musicalment com pel
seu argument o pels personatges
que hi intervenen, de l’òpera seriosa.
• cast. ópera bufa.
• angl. opera buffa.
• fr. opera buffa.
• it. opera buffa.
òpera còmica Òpera de música més
lleugera i text, majoritàriament o
totalment cantat, de to més intranscendent, popular o còmic que els de
l’òpera.
• cast. ópera cómica.
• angl. comic opera.
• fr. opéra comique.
• it. opera comica.
opereta f. Peça teatral lleugera i de caràcter alegre, en la qual alternen les
parts parlades i les parts cantades
amb acompanyament orquestral.
• cast. opereta.
• angl. operetta.
• fr. opérette.
• it. operetta.
original m. Manuscrit o primera redacció del text d’una obra.
• cast. original.
• angl. original.
• fr. original.
• it. originale.
orquestra1 f. Conjunt de músics que
executen obres musicals amb diferents instruments, especialment de
corda, fusta, metall i percussió.
• cast. orquesta.
• angl. orchestra.
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• fr. orchestre.
• it. orchestra.
orquestra2 f. Fossa de l’orquestra.
• cast. orquesta.
• angl. orchestra.
• fr. orchestre.
• it. orchestra.
orta oyunu [turc] m. Gènere teatral turc
amb concomitàncies amb el mim
medieval i la comèdia de l’art.
• cast. orta oyunu.
• angl. orta oyunu.
• fr. orta oyunu.
• it. orta oyunu.
ostensió f. Manifestació de la comunicació derivada dels aspectes formals i aparencials de la representació com l’escenografia, el vestuari o
els moviments dels personatges.
• cast. ostensión.
• angl. ostension.
• fr. ostension.
• it. ostensione.
ovació f. Aplaudiment prolongat amb
què el públic premia una obra i, en
especial, el treball dels actors.
• cast. ovación.
• angl. ovation.
• fr. ovation.
• it. ovazione.
ovacionar v. tr. Tributar el públic una
ovació.
• cast. ovacionar.
• angl. to applaud.
• fr. ovationner.
• it. acclamare.
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PANORAMA

pantalla f. Teló sobre el qual es projecten ombres xineses, imatges o
transparències en determinats espectacles.
• cast. pantalla.
• angl. screen.
• fr. écran.
• it. schermo.
pantomim m. i f. Actor que representa
una pantomima.

• cast. pantomimo.
• angl. pantomime.
• fr. pantomime.
• it. pantomimo.
pantomima f. Representació amb gestos sense que intervinguen paraules.
• cast. pantomima.
• angl. pantomime, dumb show.
• fr. pantomime.
• it. pantomima.
pantomímic -a adj. De la pantomima
o del pantomim, o que hi té relació.
• cast. pantomímico -ca.
• angl. pantomimic.
• fr. pantomimique.
• it. pantomimico -a.
paper1 m. Personatge representat per
un actor.
• cast. papel.
• angl. role.
• fr. rôle.
• it. ruolo.
paper2 m. Part de l’obra dramàtica que
interpreta cada actor.
• cast. papel.
• angl. role.
• fr. rôle.
• it. ruolo.
paper de caràcter m. Paper de gran
força i intensos matisos expressius.
• cast. papel de carácter.
• angl. character role.
• fr. rôle de composition.
• it. ruolo di caratterista.
paper estel·lar m. Paper que comporta un gran lluïment de l’actor.
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pallasso -a m. i f. Artista còmic de circ,
maquillat d’una manera exagerada i
vestit estrafolàriament.
• cast. payaso -sa.
• angl. clown.
• fr. clown.
• it. pagliaccio -a.
panorama m. Ciclorama penjat com a
teló de fons.
• cast. panorama.
• angl. panorama.
• fr. panorama.
• it. ciclorama.

DE LES ARTS ESCÈNIQUES

P

141

• cast. papel estelar.
• angl. lead role.
• fr. premier rôle.
• it. ruolo principale.
paper principal m. Paper més destacat en una representació o espectacle.
• cast. papel principal.
• angl. leading role.
• fr. rôle principal.
• it. ruolo principale.
paper titular Paper que dona nom a
l’obra o a la representació teatral.
• cast. papel titular.
• angl. title role.
• fr. rôle-titre.
• it. ruolo di titolo.
paràbasi f. Part característica de la
comèdia grega en què, després del
pròleg o del primer acte, el cor es girava al públic i, per boca del corifeu,
exposava les opinions de l’autor.
• cast. parábasis.
• angl. parabasis.
• fr. parabase.
• it. parabasi.
paràbola f. Forma escènica d’afany
exemplificador.
• cast. parábola.
• angl. parable.
• fr. parabole.
• it. parabola.
paradís m. Galliner.
• cast. paraíso.
• angl. gallery.
• fr. paradis.
• it. loggione.
parador -a m. i f. Assistent.
• cast. asistente de seguridad /
asistenta de seguridad.
• angl. spotter.
• fr. pareur -euse.
• it. assistente.
parateatral adj. Que està (un espectacle o una activitat) vinculat al
teatre.
• cast. parateatral.
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• angl. paratheatrical.
• fr. parathéâtral -e.
• it. parateatrale.
parateatre m. Espectacle o activitat
que compartix algunes característiques amb el teatre.
• cast. parateatro.
• angl. paratheatre.
• fr. parathéâtre.
• it. parateatro.
parlament m. En una obra teatral, recitació llarga d’un personatge en
prosa o en vers.
• cast. parlamento.
• angl. speech.
• fr. discours.
• it. parlamento.
pàrode1 m. Entrada a l’orquestra situada als costats de l’escena.
• cast. párodos.
• angl. parodos.
• fr. párodos.
• it. parodos.
pàrode2 m. En l’acció escènica, primera
aparició del cor en l’orquestra.
• cast. párodos.
• angl. parodos.
• fr. párodos.
• it. parodos.
pàrode3 m Part del drama recitada pel
cor després del pròleg.
• cast. párodos.
• angl. parodos.
• fr. párodos.
• it. parodos.
pàrode4 m. En el teatre grec antic, accés lateral al lloc de les representacions.
• cast. párodos.
• angl. parodos.
• fr. párodos.
• it. parodos.
paròdia f. Imitació burlesca o irònica
d’una obra consagrada, un argument famós, un estil, un personatge
o una situació.
• cast. parodia.

passarel·la

passada f. Última inspecció de l’escenari i la disposició dels elements
escenogràfics abans de l’inici de la
funció.
• cast. pasada.
• angl. at rise.
• fr. mise.
• it. messa a punto.
passa-passa m. Truc de prestidigitació
que consistix a fer passar un objecte
d’un lloc a un altre sense que el públic puga veure com es fa.
• cast. pasapasa.
• angl. sleight of hand.
• fr. tour de passe-passe.
• it. giochi di prestigio.
passar la bateria loc. verb. En argot
teatral, arribar plenament als espectadors un autor, una obra o un
espectacle teatral i aconseguir un
gran èxit.
• cast. pasar la batería.
passarel·la1 f. En els teatres i espectacles de revista, prolongació de l’escenari per on desfilen els artistes.
• cast. pasarela de servicio.
• angl. fly floor.
• fr. passerelle de service.
• it. passerella di servizio.
passarel·la2 f. Pont lleuger que comunica entre ells els ponts de maniobra per damunt de l’escenari.
• cast. pasarela.
• angl. catwalk.
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• angl. parody.
• fr. parodie.
• it. parodia.
parodiar v. tr. Fer una paròdia.
• cast. parodiar.
• angl. to parody.
• fr. parodier.
• it. parodiare.
paròdic -a adj. De la paròdia o que hi
té relació.
• cast. paródico -ca.
• angl. parodic.
• fr. parodique.
• it. parodico -a.
parodista1 (o parodiste -a) m. i f. Autor
de paròdies.
• cast. parodista.
• angl. parodist.
• fr. parodiste.
• it. parodista.
parodista2 (o parodiste -a) m. i f. Actor
especialitzat en la paròdia.
• cast. parodista.
• angl. parodist.
• fr. parodiste.
• it. parodista.
particular m. Representació en una
casa o espai privat.
• cast. particular.
• angl. particular.
• fr. particular.
• it. particular.
pas de bourrée [fr.] m. En el ballet,
successió de passos curts realitzats
amb els talons alçats per a traslladar-se per l’espai.
• cast. pas de bourrée.
• angl. pas de bourrée.
• fr. pas de bourrée.
• it. pas de bourrée.
pas de chat [fr.] m. En el ballet, salt durant el qual les dos cames doblegades es queden en l’aire.
• cast. pas de chat.
• angl. pas de chat.
• fr. pas de chat.
• it. pas de chat.
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• fr. passerelle.
• it. passerella.
passarel·la d’altures f. Passarel·la2.
• cast. pasarela de alturas.
• angl. height walkway.
• fr. passerelle de hauteur.
• it. passerella di altezza.
passió f. Representació de la passió de
Jesucrist provinent del drama litúrgic medieval i del cant litúrgic del
passi.
• cast. pasión.
• angl. Passion play.
• fr. Passion.
• it. Passione.
pastorets m. pl. Entremés o drama popular en què es representa l’adoració de Jesús pels pastors.
• cast. pastorcillos.
• angl. pastorets.
• fr. pastorets.
• it. pastorets.
pati de butaques m. Platea.
• cast. patio de butacas.
• angl. stalls, pit.
• fr. parterre, orchestre.
• it. platea.
pausa f. Silenci breu en la intervenció
de l’actor, utilitzat per a matisar o
emfatitzar el text o la situació.
• cast. pausa.
• angl. beat.
• fr. pause.
• it. pausa.
peça f. Obra dramàtica, especialment si
només consta d’un acte.
• cast. pieza.
• angl. piece, play.
• fr. pièce.
• it. opera.
peluca f. Perruca.
• cast. peluca.
• angl. wig.
• fr. perruque.
• it. parrucca.
pentinat m. Disposició dels cabells
d’una manera determinada.
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• cast. peinado.
• angl. hairstyle.
• fr. coiffure.
• it. pettinato.
performance [angl.] f. Espectacle que
té com a principi bàsic la improvisació i el contacte directe amb el
públic, amb la intenció de fer-lo reflexionar a través de la provocació o
la sorpresa.
• cast. performance.
• angl. performance.
• fr. performance.
• it. performance.
periacte m. Element escènic en forma
de prisma triangular que pivota sobre la seua base i que té, en cadascuna de les tres cares, una decoració
diferent.
• cast. periacto.
• angl. periact.
• fr. périacte.
• it. periatto.
PERIACTE

peripècia f. Capgirament brusc en l’acció d’un drama o en un assumpte.
• cast. peripecia.
• angl. unexpected event.
• fr. péripétie.
• it. peripezia.
perruca f. Cabellera postissa.
• cast. peluca.
• angl. wig.
• fr. perruque.
• it. parrucca.

peu
• fr. mât de corniche, quadrepole.
• it. contropalo.

perxa aèria f. En el circ, aparell aeri que
consistix en una barra cilíndrica vertical suspesa en l’aire, amb punts de
recolzament i bagues per a mans i
peus, que sol tindre un moviment
basculant.
• cast. percha aérea.
• angl. aerial perch.
• fr. perche aérienne.
• it. pertica aerea.
perxa oscil·lant f. En el circ, aparell
que consistix en una barra cilíndrica
vertical fixada a terra, que té un moviment basculant, en què un equilibrista realitza diverses figures.
• cast. percha oscilante.
• angl. oscillating perch.
• fr. perche oscillante.
• it. pertica oscillante.
perxa xinesa f. En el circ, aparell aeri
que consistix en una barra cilíndrica
vertical, recoberta de material adherent i fixada a terra amb vents, en
què l’acròbata aeri du a terme figures de força i flexibilitat.
• cast. muleta, mástil chino.
• angl. Chinese pole.
• fr. mât chinois.
• it. pertica cinese.
peu m. Frase del text o acció que servix
de senyal a un actor per a indicar-li
que ha de començar la seua intervenció o que ha d’entrar en escena.
• cast. pie.
• angl. cue.
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personatge mut m. En una representació, personatge que no parla en
escena.
• cast. personaje mudo.
• angl. silent character.
• fr. personnage muet.
• it. personaggio muto.
personatge pla m. Personatge d’escassa profunditat psicològica.
• cast. personaje plano.
• angl. flat character.
• fr. personnage plat.
• it. personaggio piatto.
personatge principal m. Personatge
dotat de més rellevància en una obra
teatral, que amb la seua intervenció
modifica substancialment l’acció.
• cast. personaje principal.
• angl. main character, principal
character.
• fr. personnage principal.
• it. personaggio principale.
personatge redó m. Personatge de
gran profunditat psicològica.
• cast. personaje redondo.
• angl. round character.
• fr. personnage rond.
• it. personaggio a tutto tondo.
personatge secundari m. Personatge
dotat de menys rellevància en una
obra teatral, que amb la seua intervenció no modifica substancialment l’acció.
• cast. personaje secundario.
• angl. supporting character.
• fr. personnage secondaire.
• it. personaggio secondario.
perxa f. En un circ, cadascun dels pals
tubulars interiors, situats entre les
antenes i els peus drets, disposats
seguint el pla horitzontal de la carpa i generalment oblics respecte del
terra, que tenen la funció de tensar
la lona i evitar que voleie o que s’hi
acumule aigua.
• cast. percha.
• angl. quarter pole.
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• fr. réplique.
• it. spunto.
peu de final d’obra m. Última frase del
text d’una obra teatral que marca la
baixada del teló de boca.
• cast. pie de final de obra.
• angl. tag line.
• fr. mot de la fin.
• it. battuta finale.
peu dret m. En un circ, cadascun dels
pals metàl·lics que marquen el perímetre de la carpa, al voltant dels
quals se situa la rodada.
• cast. pie derecho.
• angl. side pole.
• fr. poteau de tour.
• it. palo di giro.
pierrot m. Personatge propi del teatre
francés, procedent de la comèdia
de l’art, que apareix en escena amb
un vestit blanc i ample amb botons
negres, un petit barret també negre
i la cara pintada de blanc.
• cast. pierrot.
• angl. pierrot.
• fr. pierrot.
• it. Pierrot.
pinta f. Graella metàl·lica que tanca per
dalt la caixa escènica des d’on pengen les bambalines, els telons i les
vares dels decorats.
• cast. peine.
• angl. grid.
• fr. gril.
• it. graticcia.
pintor escenògraf / pintora escenògrafa m. i f. Persona que dissenya i
realitza escenografies pintades.
• cast. pintor escenógrafo / pintora
escenógrafa.
• angl. scenic painter.
• fr. peintre-scénographe.
• it. pittore scenografo / pittrice
scenografa.
piqué [fr.] m. En el ballet, moviment
que consistix en l’avançament d’una
cama que es recolza sobre la punta
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del peu mentre l’altra es manté alçada.
• cast. piqué.
• angl. piqué.
• fr. piqué.
• it. piqué.
piràmide humana f. Figura d’equilibrisme consistent a formar una construcció humana vertical de forma
triangular, de dos pisos o més, en
què cada pis està format per menys
equilibristes que el pis inferior.
• cast. pirámide humana.
• angl. human pyramid.
• fr. pyramide humaine.
• it. piramide umana.
pirueta f. Figura en la qual el ballarí o
el gimnasta fa una volta o una mitja
volta sobre si mateix, sense canviar
de lloc, sostenint-se per la punta o el
taló d’un sol peu, que fa d’eix.
• cast. pirueta.
• angl. pirouette.
• fr. pirouette.
• it. piroetta.
PINTA

pista f. Espai de terreny pla o plataforma oportunament preparada que
es reserva per a manifestacions recreatives.
• cast. pista.
• angl. arena.
• fr. piste.
• it. arena.
plànol de sala Plànol que representa
el local teatral amb totes les seues
localitats.
• cast. plano de aforo.
• angl. seating plan.

• fr. plan de location.
• it. pianta della sala.
planta f. Plànol que representa l’escenografia d’un muntatge determinat
amb indicació de tots els seus components.
• cast. planta.
• angl. ground plan.
• fr. plan.
• it. pianta.
platea1 f. Planta baixa d’un teatre, generalment voltada de llotges, on hi
ha una sèrie de files paral·leles de
cadires o butaques per als espectadors.
• cast. platea.
• angl. stalls, pit.
• fr. parterre, orchestre.
• it. platea.

• fr. salle comble.
• it. tutto esaurito.
plec de comèdia m. Plec de canya i
cordell que contenia resumidament
una obra dramàtica, conservant-ne
les parts i rols fonamentals.
• cast. comedia suelta.
• angl. comedia suelta.
• fr. comedia suelta.
• it. comedia suelta.
plié [fr.] m. En el ballet, moviment que
consistix a doblegar les cames pels
genolls mantenint el cos recte durant el descens i l’ascens.
• cast. plié.
• angl. plié.
• fr. plié.
• it. plié.
PLIÉ

PLATEA
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platea2 f. Conjunt d’espectadors que
s’assenten en esta part del teatre.
• cast. platea.
• angl. stalls, pit.
• fr. parterre, orchestre.
• it. platea.
playback [angl.] m. Actuació en què se
simula cantar o interpretar una peça
prèviament gravada.
• cast. playback.
• angl. playback.
• fr. play-back.
• it. playback.
ple m. Concurrència que ocupa tot l’espai disponible d’un local.
• cast. lleno.
• angl. full house.

poema dramàtic m. Text destinat a la
representació, considerat pels seus
valors literaris propis al marge de la
representació.
• cast. poema dramático.
• angl. dramatic poem.
• fr. poème dramatique.
• it. poema drammatico.
poètica teatral f. Obra o tractat sobre
els principis i regles de l’espectacle
teatral.
• cast. poética teatral.
• angl. theatrical poetics.
• fr. poétique théâtrale.
• it. poetica teatrale.
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pont de llums m. Estructura que travessa l’escena, situada immediatament darrere de l’arc del prosceni,
de la qual pengen diversos artefactes lumínics.
• cast. puente de luces.
• angl. light bridge.
• fr. pont de lumière.
• it. ponte delle luci.
pont de maniobra m. Construcció en
forma de corredor estret adossat als
murs laterals de l’escenari o suspés
del teler, des d’on tramoistes i electricistes manipulen els elements de
la tramoia i de la il·luminació.
• cast. puente de maniobra.
• angl. fly-bridge.
• fr. pont volant.
• it. ponte dei volanti.
porrito m. Titella.
• cast. títere.
• angl. puppet.
• fr. marionette.
• it. pupazzo.
portador -a m. i f. Acròbata encarregat de sostindre o de rebre els seus
companys, bé en els exercicis aeris,
bé en els equilibris de terra.
• cast. portor -ra.
• angl. catcher.
• fr. porteur -euse.
• it. lanciatore -trice.
portafiltres m. Bastidor metàl·lic o de
cartó, generalment quadrat o rectangular, que manté el filtre davant
d’un artefacte lumínic.
• cast. portafiltro.
• angl. colour frame.
• fr. porte-filtre.
• it. telaio per le gelatine.
portor -a m. i f. Portador.
• cast. portor -ra.
• angl. catcher.
• fr. porteur -euse.
• it. lanciatore -trice.
posada en escena f Escenificació.
• cast. puesta en escena.
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• angl. staging.
• fr. mise en scène.
• it. messa in scena.
posar en escena loc. verb. Escenificar.
• cast. poner en escena.
• angl. to stage.
• fr. mettre en scène.
• it. mettere in scena.
posició f. Col·locació en l’escenari
d’una persona o d’un objecte.
• cast. posición.
• angl. position.
• fr. position.
• it. posizione.
postceni m. En els teatres grecs, espai
situat darrere de l’escenari, on es
preparaven les tramoies i es realitzaven els efectes especials.
• cast. postcenio.
• angl. postscenium.
• fr. postscenium.
• it. postcenio.
pota de gall m. Element escènic en
forma d’escaire, fixat a bastidors,
fermes o aplics, per mitjà d’unes
frontisses, que servix per a mantindre’ls verticals.
• cast. pata de gallo.
• angl. French brace.
• fr. équerre.
• it. rinforzo a squadra.
POTA DE GALL

practicable m. Peça del decorat que
pot ser utilitzada o transitada per
l’actor, com ara portes, finestres, escales, rampes o plataformes.
• cast. practicable.
• angl. platform.

• fr. prémier rôle masculin / prémier
rôle féminin.
• it. primo attore / prima attrice.
primera dama f. En una obra de teatre,
actriu que fa el paper principal.
• cast. primera dama.
• angl. main actress.
• fr. actrice principale.
• it. attrice principale.
proagon m. En el teatre grec, intervenció de l’autor abans de l’estrena on
demanava benevolència als espectadors.
• cast. proagon.
• angl. proagon.
• fr. proagon.
• it. proagon.
procronisme m. Anacronisme que, en
una obra o una representació, resulta del fet de presentar elements
d’una època posterior a aquella en
què transcorre l’obra.
• cast. procronismo.
• angl. prochronism.
• fr. prochronisme.
• it. procronismo.
producció f. Activitats o funcions econòmiques i financeres encaminades
a la realització d’una obra teatral o
d’un espectacle.
• cast. producción.
• angl. production.
• fr. production.
• it. produzione.
productor -a m. i f. Persona que finança
la realització d’una obra teatral.
• cast. productor -ra.
• angl. producer.
• fr. producteur -trice.
• it. produttore -trice.
productora f. Empresa que es dedica
a la producció d’obres teatrals o espectacles.
• cast. productora.
• angl. production company.
• fr. société productrice.
• it. compagnia di produzione.
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• fr. praticable.
• it. praticabile.
preestrena f. Funció realitzada amb
caràcter restringit per a un públic
especial abans de l’estrena.
• cast. preestreno.
• angl. preview.
• fr. avant-première.
• it. anteprima.
presència escènica f. Capacitat de l’actor per a atraure l’atenció del públic.
• cast. presencia escénica.
• angl. stage presence.
• fr. présence scénique.
• it. presenza scenica.
prestidigitació f. Art d’habilitat i enginy consistent a produir jocs de
mans i uns altres efectes d’aparença
meravellosa i inexplicable.
• cast. prestidigitación.
• angl. conjuring, prestidigitation.
• fr. prestidigitation.
• it. prestidigitazione.
prestidigitador -a m. i f. Persona que
practica la prestidigitació.
• cast. prestidigitador -ra.
• angl. conjurer, prestidigitator,
magician.
• fr. prestidigitateur -trice.
• it. prestigiatore -trice.
prèvia f. Representació amb públic anterior a l’estrena.
• cast. previa.
• angl. preview.
• fr. avant-première.
• it. anteprima.
prima donna [it.] f. Primera actriu.
• cast. prima donna.
• angl. prima donna.
• fr. prima donna.
• it. prima donna.
primer actor / primera actriu m. i f.
Actor o actriu que interpreta els papers principals del repertori d’una
companyia.
• cast. primer actor / primera actriz.
• angl. leading man / leading lady.
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produir v. tr. Finançar la realització
(d’una obra teatral o d’un espectacle).
• cast. produir.
• angl. to produce.
• fr. produire.
• it. produrre.
proemi m. Part inicial, cantada o recitada, d’una obra.
• cast. proemio.
• angl. proem.
• fr. proème.
• it. proemio.
professional1 adj. i m. i f. Que fa teatre
de forma remunerada.
• cast. profesional.
• angl. professional.
• fr. professionnel -elle.
• it. professionale.
professional2m. i f. Persona que en
l’àmbit del teatre domina el seu
ofici.
• cast. profesional.
• angl. professional.
• fr. professionnel -elle.
• it. professionale.
programa m. Relació de les diverses
parts o números d’una obra o un
espectacle.
• cast. programa.
• angl. programme.
• fr. programme.
• it. programma.
programa de mà m. Programa que
sol repartir-se, imprés en un fullet, a
l’entrada del teatre, que inclou informació sobre l’obra.
• cast. programa de mano.
• angl. programme.
• fr. programme.
• it. programma.
programa de temporada m. Programa en què s’anuncien les obres que
seran representades per una companyia o en una determinada sala
de teatre durant una temporada
teatral.
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• cast. programa de temporada.
• angl. season program.
• fr. programme de saison.
• it. programmazione.
programació f. Conjunt d’espectacles
oferits en un festival, una gira, una
temporada o un local teatral.
• cast. programación.
• angl. programming.
• fr. progammation.
• it. programmazione.
progressió dramàtica f. Successió
d’accions que permet desplegar la
història d’acord amb un mecanisme
de causa-efecte.
• cast. progresión dramática.
• angl. dramatic progression.
• fr. progression dramatique.
• it. progressione drammatica.
projectar la veu loc. verb. Pronunciar
el text amb el volum, els matisos i
les inflexions apropiats perquè la
intervenció del personatge siga
percebuda adequadament pels espectadors.
• cast. proyectar la voz.
• angl. to throw one’s voice.
• fr. projeter la voix.
• it. proiettare la voce.
pròleg m. Escena breu o monòleg que
precedix l’inici de l’obra teatral.
• cast. prólogo.
• angl. prologue, preface.
• fr. avant-propos.
• it. prologo.
proposta escènica f. Idea central a
l’entorn de la qual s’articula el muntatge d’una obra teatral o d’un espectacle.
• cast. propuesta escénica.
• angl. scenic proposal.
• fr. proposition scénique.
• it. proposta scenica.
prosceni1 m. En els teatres moderns,
part anterior de l’escenari fora del
marc, la més pròxima al públic, davant del teló de boca.

PROSCENI

prosceni2 m. En els teatres de l’Antiguitat clàssica, espai entre l’escena
i l’orquestra.
• cast. proscenio.
• angl. proscenium.
• fr. proscenium.
• it. proscenio.
proscènic -a adj. Del prosceni o que hi
té relació.
• cast. proscénico -ca.
• angl. proscenic.
• fr. d’avant-scène.
• it. proscenico.
protagonista (o protagoniste -a) m. i
f. Personatge principal de l’acció en
una obra teatral.
• cast. protagonista.
• angl. protagonist.
• fr. protagoniste.
• it. protagonista.
pròtasi f. Primera part d’un poema
dramàtic que precedix l’epítasi i la
catàstrofe.
• cast. prótasis.
• angl. protasis.
• fr. protase.
• it. protasi.
prova f. Assaig.
• cast. prueba.
• angl. rehearsal.

• fr. répétition.
• it. prova.
prova de vestuari f. Assaig en què els
actors porten el vestuari que usaran
durant la representació.
• cast. prueba de vestuario.
• angl. dress rehearsal.
• fr. essayage.
• it. prova costumi.
proxèmica f. Signe escènic basat en la
relació de distàncies entre els personatges.
• cast. proxémica.
• angl. proxemics.
• fr. proxémique.
• it. prossemica.
públic1 m. Conjunt de persones que
assistixen a un espectacle.
• cast. público.
• angl. audience.
• fr. public.
• it. pubblico.
públic2 m. Conjunt de persones que
han presenciat un determinat espectacle mentre estava en cartell.
• cast. público.
• angl. audience.
• fr. public.
• it. pubblico.
públic3 m. Conjunt de seguidors d’un
determinat autor, director, intèrpret
o local teatral.
• cast. público.
• angl. audience.
• fr. public.
• it. pubblico.
públic4 m. Conjunt d’espectadors potencials.
• cast. público.
• angl. audience.
• fr. public.
• it. pubblico.
putxinel·li1 m. Personatge propi de la
comèdia de l’art, que té el nas ganxut, gepa i un ventre prominent, i
que porta un vestit ample i de color
blanc.

P
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• cast. proscenio.
• angl. proscenium.
• fr. avant-scène.
• it. proscenio.

DE LES ARTS ESCÈNIQUES

putxinel·li

151

• cast. polichinela.
• angl. pulcinella.
• fr. polichinelle.
• it. pulcinella.
putxinel·li2 m. Titella format per una
espècie de guant de tres dits, on el
manipulador introduïx la mà per a
realitzar els moviments de les mans
i del cap.
• cast. títere de guante.
• angl. hand puppet.
• fr. marionette à gaine.
• it. burattino.
PUTXINELLI
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senten una obra d’art o una escena
històrica, mitològica o simbòlica.
• cast. cuadro.
• angl. sight.
• fr. tableau.
• it. quadro.
quarta paret f. Mur imaginari que aïlla
l’acció escènica de la mirada de l’espectador.
• cast. cuarta pared.
• angl. fourth wall.
• fr. quatrième mur.
• it. quarta parete.
quedar-se en blanc loc. verb. Oblidar
momentàniament, un actor, el seu
paper.
• cast. quedarse en blanco.
• angl. to go blank.
• fr. avoir un trou de mémoire.
• it. avere la testa vuota.
quid pro quo [llatí] m. inv. Equívoc que
consistix a confondre un personatge per un altre.
• cast. quid pro quo.
• angl. mistake.
• fr. quiproquo.
• it. qui pro quo.
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quadern de direcció m. Document
que conté el plantejament inicial
de la posada en escena de l’obra i el
contrast final assolit al llarg del procés d’assajos.
• cast. cuaderno de dirección.
• angl. director’s prompt book.
• fr. cahier de mise en scène.
• it. copione di regia.
quadern de regidoria m. Document
que conté totes les indicacions de caràcter artístic i tècnic, necessàries per
a la representació d’un espectacle.
• cast. libro de regiduría.
• angl. prompt book.
• fr. cahier de régie.
• it. copione.
quadre m. Quadro.
• cast. cuadro.
• angl. cast. || scene. || sight.
• fr. troupe. || tableau.
• it. cast. || quadro.
quadro1 m. Repartiment.
• cast. cuadro.
• angl. cast.
• fr. troupe.
• it. cast.
quadro2 m. Subdivisió d’un acte d’una
obra de teatre corresponent a un
canvi de decoració.
• cast. cuadro.
• angl. scene.
• fr. tableau.
• it. quadro.
quadro3 m. Disposició de personatges
immòbils en un escenari que repre-
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realista (o realiste -a) adj. Del realisme
o que hi té relació.
• cast. realista.
• angl. realist.
• fr. réaliste.
• it. realista.
realitat escènica f. Convenció que
consistix a considerar que allò que
succeïx en escena és real.
• cast. realidad escénica.
• angl. scenic reality.
• fr. réalité scénique.
• it. realtà scenica.
rebot m. Taca de llum no desitjada,
causada pel reflex del feix lluminós en l’escenografia o en un altre
focus.
• cast. rebote.
• angl. rebound.
• fr. rebond.
• it. rimbalzo.
recaptació f. Total d’ingressos obtinguts de la venda d’entrades per a
assistir a un espectacle.
• cast. recaudación.
• angl. box-office receipts.
• fr. recette.
• it. incasso.
recèlica f. Araceli.
• cast. recèlica.
• angl. recèlica.
• fr. recèlica.
• it. recèlica.
recepció f. Manera com interpreta el
públic l’espectacle, basat tant en la
descodificació dels signes escènics
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radioteatre m. Teatre adaptat o escrit
per a emetre’s per la ràdio.
• cast. radioteatro.
• angl. radio drama.
• fr. théâtre radiophonique.
• it. radiodramma.
rampa f. En un escenari, desnivell que
comença en el prosceni i acaba en
el fòrum, destinat a millorar la visió
dels actors i dels elements escenogràfics.
• cast. rampa.
• angl. ramp.
• fr. rampe.
• it. rampa.
raonament m. Col·loqui2.
• cast. coloquio.
• angl. talk, colloquium.
• fr. colloque.
• it. colloquio.
realisme m. Estil escènic consistent a
reproduir fidelment l’aparença de
les coses amb la pretensió d’aconseguir naturalitat.
• cast. realismo.
• angl. realism.
• fr. réalisme.
• it. realismo.
realisme socialista m. Estil escènic
consistent a reproduir la realitat des
d’una perspectiva revolucionària i
de lluita de classes.
• cast. realismo socialista.
• angl. socialist realism.
• fr. réalisme socialiste.
• it. realismo socialista.
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com en la capacitat dels actors per
mantindre l’interés escènic.
• cast. recepción.
• angl. reception.
• fr. réception.
• it. ricezione.
receptivitat f. Capacitat de l’espectador per a captar, críticament o emocionalment, el que ocorre en escena.
• cast. receptividad.
• angl. receptivity.
• fr. réceptivité.
• it. recettività.
recitació1 f. Acció de recitar.
• cast. recitación.
• angl. recitation.
• fr. récitation.
• it. recitazione.
recitació2 f. Art o manera de recitar.
• cast. recitación.
• angl. recitation.
• fr. récitation.
• it. recitazione.
recitació engolada f. Sobreactuació
causada per un excés de solemnitat i fatuïtat a l’hora de dir el text.
• cast. recitación engolada.
• angl. pompous recitation.
• fr. récitation pompeuse.
• it. recitazione pomposa.
recital m. Actuació en solitari d’un intèrpret amb un repertori de distintes peces de procedència diversa.
• cast. recital.
• angl. recital.
• fr. récital.
• it. recital.
recitar v. tr. Dir en veu alta de memòria.
• cast. recitar.
• angl. to recite.
• fr. réciter.
• it. recitare.
reescriptura f. Adaptació.
• cast. reescritura.
• angl. rewriting.
• fr. réécriture.
• it. riscrittura.
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reestrena f. Acció o efecte de reestrenar.
• cast. reestreno.
• angl. revival.
• fr. reprise.
• it. rimessa in scena, seconda visione.
regidor -a m. i f. Persona que organitza
els aspectes materials d’una obra
teatral o d’un espectacle i coordina
els diferents mitjans i equips tècnics.
• cast. regidor -ra.
• angl. stage manager.
• fr. régisseur de scène / régisseuse
de scène.
• it. direttore di scena / direttrice di
scena.
regulador m. Aparell que s’usa en la illuminació d’escenaris per a regular
l’energia en un o en diversos focus a
fi de variar la intensitat de llum que
emeten.
• cast. regulador.
• angl. dimmer.
• fr. gradateur.
• it. regolatore.
relaxació f. Acció o efecte de preparar-se l’actor, per mitjà de determinats exercicis físics i respiratoris,
per a eixir a escena en condicions
òptimes.
• cast. relajación.
• angl. relaxation.
• fr. relaxation.
• it. rilassamento.
relevé [fr.] m. En el ballet, moviment
que consistix a alçar el taló d’un peu
o dels dos per a fer un pas determinat.
• cast. relevé.
• angl. relevé.
• fr. relevé.
• it. relevé.
rem m. Element de la tramoia en forma
de barra utilitzat per a mantindre un
element escènic en posició vertical.

REM

renom m. Anomenada, fama.
• cast. renombre.
• angl. fame.
• fr. renommée.
• it. fama.
repartiment1 m. Conjunt d’artistes
que actuen en un espectacle.
• cast. reparto.
• angl. cast.
• fr. troupe.
• it. cast.
repartiment2 m. Relació, impresa
en els programes, dels actors que
intervenen en una obra, amb indicació dels personatges que interpreten.
• cast. reparto.
• angl. cast.
• fr. distribution.
• it. cast.
repertori1 m. Conjunt de les obres teatrals o musicals que té estudiades
i preparades per a interpretar en
públic una companyia, un músic o
un artista.
• cast. repertorio.
• angl. repertoire.
• fr. répertoire.
• it. repertorio.
repertori2 m. Conjunt d’obres d’un
mateix estil o d’una mateixa època.

• cast. repertorio.
• angl. repertoire.
• fr. répertoire.
• it. repertorio.
repertori3 m. Conjunt de personatges
interpretats per un actor al llarg de
la seua carrera.
• cast. repertorio.
• angl. repertoire.
• fr. répertoire.
• it. repertorio.
rèplica f. Intervenció dialèctica d’un
personatge en l’acció, provocada
per la intervenció d’un altre personatge o per la decisió de callar del
primer.
• cast. réplica.
• angl. cue.
• fr. réplique.
• it. replica.
representació f. Obra de teatre representada davant del públic.
• cast. representación.
• angl. representation.
• fr. représentation.
• it. rappresentazione.
representant m. i f. Persona que s’ocupa dels interessos d’un actor o
d’una companyia teatral.
• cast. representante.
• angl. manager.
• fr. manager.
• it. manager, rappresentante.
representar1 v. tr. Executar en públic
(una obra).
• cast. representar.
• angl. to perform.
• fr. représenter.
• it. rappresentare.
representar2 v. tr. Interpretar (un paper) en l’execució d’una obra.
• cast. representar.
• angl. to play.
• fr. jouer.
• it. interpretare.
respirar v. intr. En una obra de teatre,
alentir el ritme de l’escena perquè
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• cast. rema.
• angl. brace.
• fr. béquille.
• it. sostegno.
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l’acció puga ser interpretada correctament per l’espectador.
• cast. respirar.
• angl. to slow down.
• fr. ralentir.
• it. allentare.
restaurant espectacle m. Restaurant
on es fa un espectacle.
• cast. restaurante espectáculo.
• angl. show restaurant.
• fr. restaurant spectacle.
• it. ristorante spettacolo.
ret f. Xàrcia.
• cast. red.
• angl. net.
• fr. filet.
• it. rete.
retaule m. Evocació escènica de fets
històrics, llegendaris o religiosos.
• cast. retablo.
• angl. reredos.
• fr. retable.
• it. retablo.
retaule mecànic m. Enginy mecànic
de dimensions reduïdes que consistia en una caixa en forma d’escaparata on es presentaven escenes religioses amb figures de fusta o pasta
que es desplaçaven per mitjà de
corrioles, rodes, fils d’aram en espiral o altres ressorts, que accionava
el representant girant una maneta,
mentre cantava un romanç al·lusiu
a la història representada.
• cast. retablo mecánico.
• angl. retablo mecánico.
• fr. retablo mecánico.
• it. retablo mecánico.
retòric1 -a adj. Que mira d’obtindre un
efecte particular sobre l’ànim de
l’oient o del lector.
• cast. retórico -ca.
• angl. rhetorical.
• fr. rhétoricien -enne.
• it. retorico -a.
retòric2 -a adj. De la retòrica o que hi
té relació.
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• cast. retórico -ca.
• angl. rhetorical.
• fr. rhétorique.
• it. retorico -a.
retòric3 -a adj. Que té (una obra teatral)
excés de text i li falta acció.
• cast. retórico -ca.
• angl. rhetorical.
• fr. alambiqué -e.
• it. retorico -a.
retòrica1 f. Art de l’eloqüència, d’utilitzar el llenguatge d’una manera
eficaç per a delectar, commoure o
persuadir l’auditori.
• cast. retórica.
• angl. rhetoric.
• fr. rhétorique.
• it. retorica.
retòrica2 f. Manera de parlar o d’escriure afectada i ampul·losa respecte a
la pobresa del contingut.
• cast. retórica.
• angl. rhetoric.
• fr. rhétorique.
• it. retorica.
revenda1 f. Acció i efecte de revendre entrades per a un espectacle a
preus molt superiors als de venda.
• cast. reventa.
• angl. resale.
• fr. revente.
• it. rivendita.
revenda2 f. Conjunt de persones que
habitualment realitzen l’acció de
revendre entrades.
• cast. reventa.
• angl. resale.
• fr. revente.
• it. rivendita.
revista f. Espectacle teatral compost
de diversos números de varietats,
cant i ball, sovint amb un mínim
argument que servix d’enllaç entre
els diferents quadros i que incorpora al·lusions humorístiques a temes
d’actualitat.
• cast. revista.

ROCA

roda alemanya1 f. Aparell consistent
en dos anelles metàl·liques, el diàmetre de les quals fa 30 o 40 cm
més que l’acròbata, unides amb

diversos travessers per a recolzar-hi
els peus i les mans, que s’utilitza per
a executar figures i acrobàcies mentre es troba en moviment.
• cast. rueda alemana.
• angl. German wheel.
• fr. roue allemande.
• it. ruota tedesca.
roda alemanya2 f. Especialitat circense
consistent a executar figures, desplaçaments i acrobàcies amb una
roda alemanya.
• cast. rueda alemana.
• angl. German wheel.
• fr. roue allemande.
• it. ruota tedesca.
RODA ALEMANYA
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• angl. revue.
• fr. revue.
• it. rivista.
ritme m. Proporció del temps en el
conjunt integrat pels diversos signes escènics de l’espectacle, per a
modular l’alternança d’intensitats i
mantindre l’interés.
• cast. ritmo.
• angl. rhythm.
• fr. rythme.
• it. ritmo.
roba d’assaig f. Peces de roba que
usen els actors durant els assajos
diferents de les que portaran durant
la representació.
• cast. vestuario de ensayo.
• angl. rehearsal clothes.
• fr. costumes de répétition.
• it. costumi di prova.
roca f. En els entremesos de la processó del Corpus de València, escenari
mòbil o plataforma transportable
que sosté elements decoratius,
tramoies i figures o actors, que representen escenes hagiogràfiques,
bíbliques o al·legòriques.
• cast. roca.
• angl. roca.
• fr. roca.
• it. roca.
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roda Cyr1 f. Aparell consistent en una
anella metàl·lica, el diàmetre de la
qual fa 10 cm més que l’acròbata,
que s’utilitza per a executar figures
i acrobàcies mentre es troba en moviment.
• cast. rueda Cyr.
• angl. Cyr wheel.
• fr. roue Cyr.
• it. ruota Cyr.
roda Cyr2 f. Especialitat circense consistent a executar figures, desplaçaments i acrobàcies amb una roda
Cyr.
• cast. rueda Cyr.
• angl. Cyr wheel.
• fr. roue Cyr.
• it. ruota Cyr.
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rodada f. En un circ, paret lateral de la
carpa feta de lona i fixada als peus
drets.
• cast. rodada.
• angl. sidewall, walling.
• fr. entourage, tour de toile.
• it. tela di giro.
RODADA

rol m. Funció dramàtica que fa un personatge dins de la història.
• cast. rol.
• angl. rol.
• fr. rôle.
• it. ruolo.
rola-bola m. Aparell consistent en
un cilindre generalment metàl·lic i
una post de fusta damunt sobre la
qual un equilibrista fa habitualment
equilibrisme sobre objectes i jocs
malabars.
• cast. rola-bola.
• angl. rola-bola.
• fr. rola-bola.
• it. rola-bola.
ROLABOLA
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rompiment m. En la decoració teatral,
teló retallat amb forma d’arc, porta
o finestra que deixa veure allò que
hi ha en el fons.
• cast. rompimiento.
• angl. cut cloth.
• fr. principale.
• it. principale.
rompiment d’arcada m. Rompiment
utilitzat clàssicament en els decorats d’interior penjats per a donar
profunditat.
• cast. rompimiento de arcada.
rond de jambe [fr.] m. En el ballet, moviment circular que es fa amb una
cama mentre l’altra està parada.
• cast. rond de jambe.
• angl. rond de jambe.
• fr. rond de jambe.
• it. rond de jambe.
rua f. Desfilada parateatral d’un seguici de personatges caracteritzats,
acompanyats de música i ball, que
recorre els carrers principals d’algunes poblacions.
• cast. rua.
• angl. street parade.
• fr. défilé dans les rues.
• it. sfilata di strada.
rúbrica f. Acotació.
• cast. rúbrica.
• angl. stage direction.
• fr. indication scénique.
• it. didascalia.

• fr. auteur de saynètes / auteure de
saynètes.
• it. scrittore di sainetes / scrittrice
di sainetes.
sala d’assajos f. Sala o local on es realitzen els primers assajos d’una funció, abans de posar-la en escena.
• cast. sala de ensayos.
• angl. rehearsal room.
• fr. salle de répétition.
• it. sala prove.
sala de maquillatge f. Espai del teatre
on es maquillen els artistes.
• cast. sala de maquillaje.
• angl. makeup room.
• fr. salle de maquillage.
• it. sala di trucco.
saltador de bàscula / saltadora de
bàscula m. i f. En el circ, acròbata
especialitzat en els salts en bàscula.
• cast. saltador de báscula / saltadora de báscula.
• angl. bascule jumper.
• fr. sauteur à bascule / sauteuse à
bascule.
• it. saltatore alla bascula / saltatrice
alla bascula.
saltimbanqui m. i f. Persona que es
guanya la vida fent exercicis acrobàtics i de força.
• cast. saltimbanqui.
• angl. acrobat.
• fr. saltimbanque.
• it. saltimbanco -a.
sarsuela f. Obra teatral musical, de
caràcter menor i d’origen espanyol,
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sac d’arena m. Bossa de lona plena
d’arena seca que es penja dels tirs
quan estos no estan lligats a cap
element escenogràfic.
• cast. saco de arena.
• angl. sand bag.
• fr. sac de sable.
• it. sacchetto di sabbia.
sainet1 m. Peça teatral de caràcter festiu
i popular, generalment en un acte.
• cast. sainete.
• angl. sainete.
• fr. saynète.
• it. sainete.
sainet2 m. Situació còmica o grotesca.
• cast. sainete.
• angl. sainete.
• fr. saynète.
• it. sainete.
saineter -a m. i f. Sainetista.
• cast. sainetero -ra.
• angl. writer of sainetes.
• fr. auteur de saynètes / auteure de
saynètes.
• it. scrittore di sainetes / scrittrice
di sainetes.
sainetesc -a adj. Del sainet o que hi té
relació.
• cast. sainetesco -ca.
• angl. farcical, burlesque.
• fr. comique, vaudevillesque.
• it. farsesco -a.
sainetista (o sainetiste -a) m. i f. Autor
de sainets.
• cast. sainetista.
• angl. writer of sainetes.
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en què alternen les parts cantades
amb les recitades.
• cast. zarzuela.
• angl. zarzuela.
• fr. zarzuela.
• it. zarzuela.
sastre / sastressa m. i f. Persona que
confecciona el vestuari dels artistes,
segons els models del figurinista,
i s’encarrega de mantindre’l en les
condicions adequades.
• cast. sastre -tra.
• angl. dresser.
• fr. habilleur -euse.
• it. costumista.
sàtira f. Composició en vers o en prosa
en la qual se censura una conducta
o es posa en ridícul una persona o
una cosa.
• cast. sátira.
• angl. satire.
• fr. satire.
• it. satira.
satíric -a adj. De la sàtira o que hi té
relació.
• cast. satírico -ca.
• angl. satirical.
• fr. satirique.
• it. satirico -a.
saturació f. En luminotècnia, nivell
d’intensitat dels colors.
• cast. saturación.
• angl. saturation.
• fr. saturation.
• it. saturazione.
segmentació f. Divisió del text d’una
obra en seqüències amb sentit propi,
sovint a partir dels canvis que experimenta la línia d’acció del personatge.
• cast. segmentación.
• angl. segmentation.
• fr. segmentation.
• it. segmentazione.
segon teló de fons m. Telonet del rompiment.
• cast. forillo.
• angl. backing, masking-piece.
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• fr. camouflage.
• it. mascheratura.
segona embocadura f. Boca regulable.
• cast. segunda embocadura.
• angl. false proscenium.
• fr. portique supplémentaire.
• it. portico, arcata.
senyal m. Acció escènica prefixada que
implica una acció immediatament
posterior.
• cast. señal.
• angl. signal.
• fr. signal.
• it. signale.
sessió f. Representació d’un espectacle
que es realitza, a hores distintes, en
un mateix dia.
• cast. sesión.
• angl. session.
• fr. séance.
• it. spettacolo.
sessió golfa f. Sessió que es fa a la matinada.
• cast. sesión golfa.
• angl. late night showing.
• fr. séance de minuit.
• it. spettacolo di mezzanotte.
show [angl.] m. Xou.
• cast. show.
• angl. show.
• fr. show.
• it. show.
showman [angl.] m. Presentador o artista que té el sentit de l’espectacle
i del contacte directe amb el públic.
• cast. showman.
• angl. showman.
• fr. showman.
• it. showman.
show-woman [angl.] f. Presentadora
o artista que té el sentit de l’espectacle i del contacte directe amb el
públic.
• cast. show-woman.
• angl. show woman.
• fr. show-woman.
• it. show-woman.

SISSONE

• cast. sissone.
• angl. sissone.
• fr. sissone.
• it. sissone.
sketch [angl.] m. Esquetx.
• cast. sketch.
• angl. sketch.
• fr. sketch.
• it. sketch.
sobreactuació f. Acció o efecte de sobreactuar.
• cast. sobreactuación.
• angl. overacting.
• fr. exagération.
• it. esagerazione.
sobreactuar v. intr. Exagerar, un actor,
el to o l’actitud del personatge que
representa.
• cast. sobreactuar.
• angl. to overact.
• fr. exagérer.
• it. esagerare.
sobretitulat m. En una representació,
text il·lustratiu que apareix en la
part superior de l’escenari.
• cast. sobretitulado.
• angl. surtitle.
• fr. surtitrage.
• it. sottotitolazione.
soliloqui m. Monòleg1 i 2.
• cast. soliloquio.
• angl. soliloquy, monologue.
• fr. soliloque.
• it. soliloquio.
subtext m. Contingut d’una obra que
no s’enuncia de manera expressa,
però que està implícit o es fa comprensible per a l’observador al llarg
de l’execució de l’obra.
• cast. subtexto.
• angl. subtext.
• fr. sous-texte.
• it. sottotesto.
superproducció f. Obra teatral o espectacle realitzat amb un cost extraordinàriament elevat i molts mitjans
de producció.
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signe escènic m. Cadascun dels elements de la posada en escena que
aporten sentit a l’espectacle, com ara
la paraula, la gestualitat, la il·luminació
o el maquillatge, a partir dels quals
s’interpreta l’obra dramàtica.
• cast. signo escénico.
• angl. scenic sign.
• fr. signe scénique.
• it. segno scenico.
simbolisme m. Moviment literari sorgit
a França al final del segle XIX partidari de l’explotació artística de l’espiritualitat, la imaginació i els somnis.
• cast. simbolismo.
• angl. symbolism.
• fr. symbolisme.
• it. simbolismo.
sinopsi f. Resum de l’obra teatral o l’espectacle.
• cast. sinopsis.
• angl. synopsis.
• fr. synopsis.
• it. sinossi.
siparium [llatí] m. Teló de fons en les
representacions de l’antiga Roma.
• cast. siparium.
• angl. siparium.
• fr. siparium.
• it. siparium.
sissone [fr.] m. En el ballet, salt que es fa
amb els dos peus obrint les cames
en l’aire i que acaba sobre un peu.
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• cast. superproducción.
• angl. blockbuster.
• fr. surproduction.
• it. superproduzione.
suplent m. i f. Artista que té com a funció reemplaçar-ne un altre en cas de
necessitat.
• cast. suplente.
• angl. understudy.
• fr. doublure.
• it. sostituto -a.
surrealisme m. Moviment artístic i literari, sorgit en el primer terç del segle
XX, que intenta buscar i representar
una realitat subconscient, onírica,
imaginària i irracional més enllà de
la realitat física.
• cast. surrealismo.
• angl. surrealism.
• fr. surréalisme.
• it. surrealismo.
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• fr. fermer le rideau.
• it. calare il sipario.
tancar-se v. pron. Girar (els intèrprets)
la cara o el cos cap al fòrum donant
l’esquena als espectadors.
• cast. cerrarse.
• angl. to close.
• fr. se fermer.
• it. chiudersi.
tapís de dansa m. Paviment de material plàstic que es munta i es desmunta sobre les taules de l’escenari
per a facilitar l’execució dels ballarins.
• cast. tapiz de danza.
• angl. dance wall hanging.
• fr. tapisserie de dance.
• it. arazzo di danza.
taquilla1 f. Lloc, en un teatre o en una
sala d’espectacles, on es despatxen
les entrades al públic.
• cast. taquilla.
• angl. box office.
• fr. guichet.
• it. biglietteria.
taquilla2 f. Recaptació.
• cast. taquilla.
• angl. box-office receipts.
• fr. recette.
• it. incasso.
taquillatge m. Conjunt de les entrades
disponibles en taquilla per a assistir
a un espectacle.
• cast. taquillaje.
• angl. tickets.
• fr. billets.
• it. biglietti.
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tablao [cast.] m. Escenari dedicat al
cant i al ball flamencs.
• cast. tablao.
• angl. tablao.
• fr. tablao.
• it. tablao.
tallafoc m. Mecanisme de seguretat
consistent en una planxa metàl·lica
que, en cas d’incendi, aïlla el pati de
butaques de l’escenari.
• cast. cortafuegos.
• angl. fire curtain.
• fr. rideau de fer.
• it. sipario di sicurezza.
taller de teatre m. Curs o seminari
organitzat per a la formació i l’aprenentatge de les arts escèniques i per
a la representació o creació d’obres
teatrals.
• cast. taller de teatro.
• angl. performing arts workshop.
• fr. atelier de théâtre.
• it. atelier di teatro.
taller d’escenografia m. Taller on es
realitzen els decorats d’una escenografia.
• cast. taller de escenografía.
• angl. scenography workshop.
• fr. atelier de construction de décors.
• it. laboratorio di costruzione.
tancar el teló loc. verb. Acció de desplaçar el teló de boca perquè oculte
l’escena de la visió dels espectadors.
• cast. correr el telón.
• angl. to close the curtain.

DE LES ARTS ESCÈNIQUES

T

165

taquiller1 -a m. i f. Persona que despatxa entrades en la taquilla.
• cast. taquillero -ra.
• angl. ticket seller.
• fr. guichetier -ière.
• it. cassiere -a.
taquiller2 -a adj. Que atrau (un artista,
un espectacle) molt de públic, que
fa fer taquilla.
• cast. taquillero -ra.
• angl. box-office draw.
• fr. à succès.
• it. di cassetta.
tascó m. Element de la tramoia format per un pal amb travessers que,
col·locat en les vies, permet al tramoista enfilar-s’hi per a muntar els
bastidors i altres elements escenogràfics.
• cast. mástil.
• angl. cleated vertical support.
• fr. mât.
• it. guide.
TASCÓ

taules f. pl. Escenari.
• cast. tablas.
• angl. boards.
• fr. planches.
• it. palcoscenico.
taula d’attrezzo f. Taula, generalment
situada als costats de l’escenari, on
es depositen els elements d’attrezzo
que usen els artistes.
• cast. mesa de utilería.
• angl. properties table.
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• fr. table pour accessoires.
• it. tavolo di attrezzo.
teatral adj. Del teatre o que hi té relació.
• cast. teatral.
• angl. theatrical.
• fr. théâtral -e.
• it. teatrale.
teatralitat f. Qualitat específica que fa
que un text cobre tot el seu sentit
quan s’escenifica.
• cast. teatralidad.
• angl. sense of theatre.
• fr. théâtralité.
• it. teatralità.
teatralització f. Acció o efecte de teatralitzar.
• cast. teatralización.
• angl. theatralization.
• fr. théâtralisation.
• it. teatralizzazione.
teatralitzar1 v. tr. Dotar de teatralitat
(un text o un tema).
• cast. teatralizar.
• angl. to theatralize.
• fr. théâtraliser.
• it. teatralizzare.
teatralitzar2 v. tr. Dotar d’espectacularitat (una actitud o una expressió).
• cast. teatralizar.
• angl. to theatralize.
• fr. théâtraliser.
• it. teatralizzare.
teatralment adv. D’una manera teatral.
• cast. teatralmente.
• angl. theatrically.
• fr. théâtralement.
• it. teatralmente.
teatre1 m. Edifici o lloc destinat a la representació d’obres dramàtiques o
a altres espectacles públics propis
de l’escena.
• cast. teatro.
• angl. theatre.
• fr. théâtre.
• it. teatro.
teatre2 m. Representació pública d’una
obra teatral.

principalment places i carrers, sense
que els espectadors hagen hagut
de pagar.
• cast. teatro de calle.
• angl. street theatre.
• fr. théâtre de rue.
• it. teatro di strada.
teatre de gest m. Teatre gestual.
• cast. teatro gestual.
• angl. theatre of gesture.
• fr. théâtre gestuel.
• it. teatro gestuale.
teatre de la crueltat m. Tipus de teatre l’objectiu del qual és sorprendre
i impressionar els espectadors per
mitjà de situacions impactants i inesperades.
• cast. teatro de la crueldad.
• angl. theatre of cruelty.
• fr. théâtre de la cruauté.
• it. teatro della crudeltà.
teatre de la mort m. Teatre basat en la
idea que, per a l’ésser humà, la mort
o la mateixa idea de la mort recrea
algunes de les emocions més fortes
que ens poden fer conscients de la
pròpia vida.
• cast. teatro de la muerte.
• angl. theatre of death.
• fr. théâtre de la mort.
• it. teatro della morte.
teatre de l’absurd m. Teatre en què
es ressalta la incongruència entre el
pensament i els fets, la incoherència
entre les ideologies i els actes, i els
personatges tenen grans obstacles
per a expressar-se i comunicar-se
entre ells.
• cast. teatro del absurdo.
• angl. theatre of the absurd.
• fr. théâtre de l’absurde.
• it. teatro dell’assurdo.
teatre de titelles m. Espectacle, generalment destinat al públic infantil, que es representa en un xicotet
escenari on els actors són titelles
manipulats per persones que posen
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• cast. teatro.
• angl. theatre.
• fr. théâtre.
• it. teatro.
teatre3 m. Públic que assistix a una representació teatral.
• cast. teatro.
• angl. theatre.
• fr. théâtre.
• it. teatro.
teatre4 m. Professió d’actor.
• cast. teatro.
• angl. theatre.
• fr. théâtre.
• it. teatro.
teatre5 m. Literatura dramàtica.
• cast. teatro.
• angl. theatre.
• fr. théâtre.
• it. teatro.
teatre6 m. Conjunt de les obres dramàtiques d’un autor, d’una època o
d’un poble.
• cast. teatro.
• angl. theatre.
• fr. théâtre.
• it. teatro.
teatre d’autòmats m. Espectacle amb
ninots de figures humanes o animals, que per mitjà de dispositius
mecànics, hidràulics, pneumàtics o
elèctrics, és capaç de produir moviments semblants als dels éssers
animats.
• cast. teatro de autómatas.
• angl. automata theatre.
• fr. théâtre d’automates.
• it. teatro di automi.
teatre de bulevard Teatre d’entreteniment i de diversió promogut per
companyies de teatre privades.
• cast. teatro de bulevar.
• angl. boulevard theatre.
• fr. théâtre de boulevard.
• it. teatro di boulevard.
teatre de carrer m. Representació teatral que es fa en escenaris urbans,
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la veu i els fan moure’s per mitjà de
diverses tècniques.
• cast. teatro de títeres.
• angl. puppetry.
• fr. théâtre de marionnettes.
• it. teatro di figura.
teatre didàctic m. Teatre que té com a
finalitat l’ensenyança o la divulgació
d’idees, expressades de manera artística amb un llenguatge elaborat.
• cast. teatro didáctico.
• angl. didactic theatre.
• fr. théâtre didactique.
• it. teatro didattico.
teatre dins del teatre m. Recurs que
consistix a incloure una representació teatral dins d’una altra representació.
• cast. teatro dentro del teatro.
• angl. metatheatre.
• fr. théâtre dans le théâtre.
• it. teatro nel teatro.
teatre d’objectes m. Teatre basat en
la manipulació de cossos inanimats
amb l’objectiu d’infondre’ls vida escènica.
• cast. teatro de objetos.
• angl. theatre of objects.
• fr. théâtre d’objets.
• it. teatro d’oggetti.
teatre documental m. Teatre que tracta de temes historicopolítics, amb
una finalitat crítica, i està constituït
a partir de materials documentals.
• cast. teatro documental.
• angl. documentary theater.
• fr. théâtre documentaire.
• it. teatro documentario.
teatre d’ombres m. Teatre basat en la
projecció de marionetes amb moviment davant d’un fons il·luminat.
• cast. teatro de sombras.
• angl. shadow puppetry.
• fr. théâtre d’ombres.
• it. teatro d’ombre.
teatre èpic m. Teatre que, a més de fer
una interpretació del món, intenta
168

canviar-lo, combatent les formes
convencionals teatrals i rebelant-se
contra l’efecte d’il·lusió i empatia
que sempre ha dominat el teatre
occidental.
• cast. teatro épico.
• angl. epic theatre.
• fr. théâtre épique.
• it. teatro epico.
teatre familiar m. Teatre adreçat a tots
els públics, principalment l’infantil.
• cast. teatro familiar.
• angl. family theatre.
• fr. théâtre familial.
• it. teatro di famiglia.
teatre físic m. Tècnica d’interpretació teatral que es caracteritza per
construir els personatges i les seues
emocions per mitjà de les accions.
• cast. teatro físico.
• angl. physical theatre.
• fr. théâtre physique.
• it. teatro fisico.
teatre futurista m. Teatre basat en els
principis estètics del futurisme.
• cast. teatro futurista.
• angl. futurist theatre.
• fr. théâtre futuriste.
• it. teatro futurista.
teatre gestual m. Teatre en què el text
és absent i s’ha substituït pel llenguatge corporal, com a element
primordial en l’escenari, i uns pocs
sons per a comunicar-se els actors
entre ells o amb el públic.
• cast. teatro gestual.
• angl. theatre of gesture.
• fr. théâtre gestuel.
• it. teatro gestuale.
teatre independent m. Teatre no comercial caracteritzat per la seua
preocupació estètica i social i per la
seua sensibilitat avantguardista.
• cast. teatro independiente.
• angl. independent theatre.
• fr. théâtre indépendant.
• it. teatro indipendente.

• fr. amateur de théâtre / amatrice
de théâtre.
• it. appassionato di teatro / appassionata di teatro.
teatrí m. Escenari en miniatura on s’assaja l’esbós dels decorats o altres
elements de la representació.
• cast. teatrino.
• angl. set model.
• fr. maquette volume.
• it. teatrino.
teatrologia f. Estudi de les diferents
teories teatrals.
• cast. teatrología.
• angl. theatrology.
• fr. théâtrologie.
• it. teatrologia.
tècnic de llum / tècnica de llum m. i
f. Persona encarregada d’executar el
guió de llums d’un espectacle durant la funció.
• cast. técnico de luz / técnica de luz.
• angl. lighting technician.
• fr. technicien lumière / technicienne lumière.
• it. tecnico delle luci / tecnica delle
luci.
tècnic de so / tècnica de so m. i f. Tècnic que s’ocupa de la captació, la
gravació, el tractament i la reproducció del so en una producció teatral, en un espectacle o en un acte,
i de controlar-ne i d’assegurar-ne la
qualitat tècnica i formal.
• cast. técnico de sonido / técnica
de sonido.
• angl. sound technician.
• fr. technicien du son / technicienne du son.
• it. tecnico del suono / tecnica del
suono.
teler m. Bastimentada de la part superior de l’escenari d’un teatre, proveïda de corrioles i de cordes, que permet abaixar i apujar els telons.
• cast. telar.
• angl. flies.
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teatre per hores Model de programació teatral que consistia en la representació continuada d’una sèrie de
peces teatrals de poca duració.
• cast. teatro por horas.
• angl. teatro por horas.
• fr. teatro por horas.
• it. teatro por horas.
teatre pobre m. Teatre en què es dona
una gran importància a l’actuació
de l’intèrpret i es reduïx dràsticament la presència d’elements escenogràfics.
• cast. teatro pobre.
• angl. poor theatre.
• fr. theâtre pauvre.
• it. teatro povero.
teatre social m. Teatre basat en la presa de consciència de l’entorn global
i la sensibilització amb els problemes que hi estan relacionats.
• cast. teatro social.
• angl. social theatre.
• fr. théâtre social.
• it. teatro sociale.
teatre surrealista m. Teatre basat en
els principis estètics del surralisme.
• cast. teatro surrealista.
• angl. surrealist theatre.
• fr. théâtre surréaliste.
• it. teatro surrealista.
teatre visual m. Teatre en què les imatges escèniques i els elements formals esdevenen el principal recurs
expressiu.
• cast. teatro visual.
• angl. visual theatre.
• fr. théâtre visuel.
• it. teatro visuale.
teatrer1 -a adj. Teatral.
• cast. teatrero -ra.
• angl. theatrical.
• fr. théâtral -e.
• it. teatrale.
teatrer2 -a adj. Molt aficionat al teatre.
• cast. teatrero -ra.
• angl. theatregoer.
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• fr. cintre.
• it. soffitta.
teles f. pl. En el circ, aparell aeri consistent en una peça de teixit sintètic
normalment proveït d’una certa
elasticitat, aproximadament entre 8
i 12 metres de llargària i 1,5 metres
d’amplària, suspés per la mitat fins a
terra, que l’acròbata aeri utilitza per
a fer figures d’acrobàcia aèria.
• cast. telas.
• angl. aerial silks.
• fr. tissus.
• it. tessuti aerei.
TELES

teló m. Tela gran, de l’amplària de
l’escenari, la qual es pot abaixar i
apujar i, abaixada, tapa l’escenari o
forma part d’una decoració.
• cast. telón.
• angl. curtain.
• fr. rideau.
• it. sipario.
teló a la italiana m. Cortina de pavelló.
• cast. telón a la italiana.
• angl. tableau curtain.
• fr. rideau à l’italienne.
• it. sipario all’italiana.
teló a la veneciana m. Cortina veneciana.
• cast. telón a la veneciana.
• angl. Venetian curtain, contour
curtain.
• fr. rideau à la vénitienne.
• it. sipario alla veneziana.
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teló a l’americana m. Cortina americana.
• cast. telón a la americana.
• angl. traveller curtain, draw curtain.
• fr. rideau à la grecque.
• it. sipario alla greca.
teló amunt interj. S’usa per a indicar
que s’ha d’iniciar el moviment d’alçar el teló de boca i començar l’espectacle.
• cast. arriba el telón.
• angl. ring up the curtain.
• fr. levez le rideau.
• it. su il sipario.
teló avall interj. S’usa per a indicar que
s’ha d’iniciar el moviment de tancar
el teló.
• cast. abajo el telón.
• angl. ring down the curtain.
• fr. baissez le rideau.
• it. giù il sipario.
teló brechtià m. Teló col·locat sobre
un cable que travessa l’escenari de
costat a costat a una altura de 2 o
2,5 m, i s’obri o es tanca cap a un sol
costat.
• cast. telón brechtiano.
• angl. Brecht curtain.
• fr. rideau brechtien.
• it. sipario brechtiano.
teló calat m. Teló amb forats generalment coberts per xàrcia, gasa o
tarlatana a través dels quals es poden veure elements escènics situats
darrere.
• cast. telón calado.
• angl. cut drop.
• fr. fond découpé.
• it. fondale ritagliatto.
teló curt m. Teló que es col·loca just
darrere de la boca de l’escenari i
que permet la representació d’una
escena durant el canvi general de
decoracions.
• cast. telón corto.
• angl. tabs.

TELÓ DE BOCA

teló de ferro m. Tallafoc.
• cast. telón de hierro.
• angl. fire curtain.
• fr. rideau de fer.
• it. sipario di sicurezza.
teló de fons m. Tela gran, generalment
pintada, de l’amplària de l’escenari,
que es pot abaixar i apujar i que, abaixada, forma part d’una decoració.
• cast. telón de fondo.
• angl. back-drop.
• fr. toile de fond.
• it. fondale.
teló de guillotina m. Cortina de guillotina.
• cast. telón de guillotina.
• angl. drop curtain.
• fr. rideau à l’allemande.
• it. sipario alla tedesca.
teló grec m. Cortina americana.
• cast. telón griego.
• angl. traveller curtain, draw curtain.

• fr. rideau à la grecque.
• it. sipario alla greca.
teló metàl·lic m. Tallafoc.
• cast. telón metálico.
• angl. fire curtain.
• fr. rideau de fer.
• it. sipario di sicurezza.
teloner -a adj. i m. i f. En un espectacle,
que actua (un artista menys conegut) abans que l’artista principal.
• cast. telonero -ra.
• angl. support band.
• fr. en vedette américaine.
• it. apri concerto, gruppo spalla.
telonet del rompiment m. Telonet
que es posa darrere d’un decorat
practicable.
• cast. forillo.
• angl. backing, masking-piece.
• fr. camouflage.
• it. mascheratura.
tempo m. Ritme d’una acció.
• cast. tempo.
• angl. tempo.
• fr. tempo.
• it. tempo.
temporada f. Dins d’un període anual,
espai de temps dedicat a una activitat escènica, com ara el teatre, l’òpera o el circ.
• cast. temporada.
• angl. season.
• fr. saison.
• it. stagione.
temps dramàtic m. Temps en què
transcorre la història representada
en l’obra.
• cast. tiempo dramático.
• angl. dramatic time.
• fr. temps dramatique.
• it. tempo drammatico.
temps escènic m. Duració de la representació.
• cast. tiempo escénico.
• angl. scenic time.
• fr. temps scénique.
• it. tempo scenico.
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• fr. rideau d’avant-scène.
• it. sipario di proscenio.
teló de boca m. Peça de tela o paper
pintat, situada normalment en la
boca de l’escena, que servix per a
amagar la transformació arquitectònica de l’escenari i per a marcar el
final de l’obra.
• cast. telón de boca.
• angl. front curtain.
• fr. rideau de scène.
• it. sipario di boccascena.
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temps levé [fr.] m. En el ballet, salt que
es fa amb un peu o amb els dos i
que acaba sobre un peu.
• cast. temps levé.
• angl. temps levé.
• fr. temps levé.
• it. temps levé.
teoria del teatre f. Estudi sistemàtic
que té com a objecte el teatre i tot
el que envolta el fet teatral.
• cast. teoria del teatro.
• angl. theory of theatre.
• fr. théorie du théâtre.
• it. teoria del teatro.
terma f. Peça del decorat d’un teatre
que està separada de l’armadura
principal i que s’alça per damunt de
terra.
• cast. terma.
text1 m. Obra teatral.
• cast. texto.
• angl. text.
• fr. texte.
• it. testo.
text2 m. Conjunt de diàlegs i acotacions
de qualsevol espectacle teatral.
• cast. texto.
• angl. text.
• fr. texte.
• it. testo.
text espectacular Conjunt de significants verbals, sonors i visuals que
formen part d’una representació
teatral.
• cast. texto espectacular.
• angl. perfomance text.
• fr. texte spectaculaire.
• it. testo spettacolare.
text principal m. Text que correspon a
les intervencions parlades dels personatges.
• cast. texto principal.
• angl. main text.
• fr. texte principal.
• it. testo principale.
text secundari m. Text que correspon
a les acotacions.
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• cast. texto secundario.
• angl. secondary text.
• fr. texte secondaire.
• it. testo secondario.
tifus m. Clec.
• cast. tifus.
• angl. claque.
• fr. claque.
• it. claque.
tindre cartell loc. verb. Posseir la capacitat d’interessar i atraure el públic.
• cast. tener cartel.
• angl. to be well known.
• fr. avoir bonne presse.
• it. avere buona fama.
tir m. Cable o corda que forma part de
la tramoia.
• cast. cable de suspensión, tiro.
• angl. brail line.
• fr. file de gare.
• it. tiro.
tira f. Reforç de tela que porten els decorats de paper per a fixar-los en els
bastidors o en les barres.
• cast. tira.
• angl. strip.
• fr. renfort.
• it. striscia.
tira a la francesa f. Tira col·locada de
manera que el decorat es puga clavar per la part de darrere dels bastigis armats, bastidors o altres elements escenogràfics.
• cast. tira a la francesa.
tira a la italiana f. Tira col·locada de
manera que no sobreïsca del perfil
exterior del decorat.
• cast. tira a la italiana.
titella m. Ninot o objecte manipulat que
reemplaça l’actor en el joc escènic.
• cast. marioneta, títere.
• angl. puppet.
• fr. marionnette.
• it. pupazzo.
titella de fils m. Marioneta.
• cast. marioneta.
• angl. marionette

tragèdia
men angle i que transmet part del
pes de la peça horitzontal a la peça
vertical, o bé en reforça la unió.
• cast. tornapunta.
• angl. brace, strut, stay.
• fr. contre-fiche.
• it. puntello.

torre de llum f. Dispositiu automàtic
que permet canviar els filtres de
color dels artefactes d’il·luminació
amb control remot.
• cast. torre de iluminación.
• angl. lighting tower.
• fr. tourelle.
• it. torre delle luci.
torreta f. Antena.
• cast. torreta.
• angl. pole.
• fr. mât, pillier.
• it. pilastro.
tournée [fr.] f. Gira.
• cast. tournée.
• angl. tour.
• fr. tournée.
• it. tournée.
tragèdia f. Gènere dramàtic que representa una acció seriosa i greu,
generalment entre personatges importants, en què el protagonista és
conduït per una passió o per la fatalitat a una catàstrofe.
• cast. tragedia.
• angl. tragedy.
• fr. tragédie.
• it. tragedia.
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• fr. marionnette à fils.
• it. marionetta.
titella de guant m. Putxinel·li2.
• cast. títere de guante.
• angl. hand puppet.
• fr. marionnette à gaine.
• it. burattino.
titella de peu i vareta m. Titella amb
braços articulats, col·locat sobre una
base, normalment redona, a la qual
va insertada una vareta inferior que
servix per a moure’l.
• cast. títere de varilla y peana.
• angl. rod puppet.
• fr. marionnette à tige.
• it. burattino a bastoncini.
titella de vareta m. Titella format per
un eix central que suporta el cos i
que es mou usant unes varetes de
fusta o metall unides a les mans.
• cast. títere de varillas.
• angl. rod puppet.
• fr. marionnette à tige.
• it. burattino a bastoncini.
titellaire1 m. i f. Persona que maneja i
que fa parlar els titelles.
• cast. titiritero -ra.
• angl. puppeteer.
• fr. marionnettiste.
• it. burattinaio -a.
titellaire2 m. i f. Persona que fabrica titelles o que en ven.
• cast. titiritero -ra.
• angl. puppeteer.
• fr. marionnettiste.
• it. burattinaio -a.
tonadilla f. Peça teatral breu, de caràcter musical i còmic, derivada de la
sarsuela, de gran popularitat durant
la segona mitat del segle XVIII i el primer terç del segle XIX.
• cast. tonadilla.
• angl. tonadilla.
• fr. tonadilla.
• it. tonadilla.
tornapunta m. Element de reforçament que unix dos peces que for-
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tragèdia clàssica f. Tragèdia pròpia de
l’Antiguitat grecollatina.
• cast. tragedia clásica.
• angl. classical tragedy.
• fr. tragédie classique.
• it. tragedia classica.
tràgic1 -a adj. De la tragèdia o que hi té
relació.
• cast. trágico -ca.
• angl. tragic.
• fr. tragique.
• it. tragico -a.
tràgic2 -a m. i f. Actor que representa
tragèdies.
• cast. trágico -ca.
• angl. tragedian.
• fr. tragique.
• it. tragico -a.
tràgic3 -a m. i f. Autor de tragèdies.
• cast. trágico -ca.
• angl. tragedian.
• fr. tragique.
• it. tragico -a.
tragicomèdia f. Obra dramàtica que
presenta característiques pròpies
de la tragèdia i de la comèdia alhora.
• cast. tragicomedia.
• angl. tragicomedy.
• fr. tragi-comédie.
• it. tragicommedia.
tragicòmic -a adj. De la tragicomèdia o
que hi té relació.
• cast. tragicómico -ca.
• angl. tragicomic.
• fr. tragi-comique.
• it. tragicomico -a.
trama f. Estructura argumental d’una
obra teatral.
• cast. trama.
• angl. plot.
• fr. trame.
• it. trama, intreccio.
tramoia f. Mitjà o conjunt de mitjans
mecànics utilitzats en el teatre per a
fer muntatges, canvis de decoració i
efectes especials.
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• cast. tramoya.
• angl. stage machinery.
• fr. machinerie théâtrale.
• it. macchinario teatrale.
tramoista (o tramoiste -a) m. i f. Persona que construïx o dirigix les tramoies d’un teatre.
• cast. tramoyista.
• angl. scene shifter.
• fr. machiniste.
• it. macchinista.
trampa f. Truc utilitzat per un prestidigitador per a fer jocs de mans i altres
números de màgia, imperceptible
per a l’espectador.
• cast. trampa.
• angl. trap, conjuring trick.
• fr. piège.
• it. trappola.
trampalull m. Tècnica pictòrica utilitzada en els decorats teatrals amb
què, per mitjà dels recursos del clarobscur i la perspectiva, les escenes
pintades fan que els objectes, els éssers o les situacions pareguen reals
per a l’observador.
• cast. trampantojo.
• angl. trompe-l’oeil.
• fr. trompe-l’oeil.
• it. trompe-l’oeil.
transformisme m. Activitat artística
que du a terme el transformista.
• cast. transformismo, trasformismo.
• angl. quick change.
• fr. transformisme.
• it. trasformismo.
transformista (o transformiste -a) m.
i f. Actor que fa mutacions rapidíssimes en els seus vestits i en els personatges que interpreta.
• cast. transformista, trasformista.
• angl. quick-change artist.
• fr. transformiste.
• it. trasformista.
trapa f. Escotilló.
• cast. escotillón.
• angl. Macbeth trap.

troupe [fr.] f. Companyia d’artistes.
• cast. troupe.
• angl. troupe.
• fr. troupe.
• it. troupe.
truc escènic m. Efecte de sorpresa fet
amb elements de la tramoia, aparicions o transformacions ràpides.
• cast. truco escénico.
• angl. scenic trick.
• fr. artifice scénique.
• it. trucco scenico.
tul m. Teixit fi i transparent de fils de
cotó o de fibres sintètiques que formen malla, generalment hexagonal
o octogonal, i que s’utilitza per a
aconseguir efectes de transparència i de tamisatge en la il·luminació
i també per a donar efecte de profunditat.
• cast. tul.
• angl. tulle.
• fr. tulle.
• it. tulle.
tutú [pl. -ús] m. Vestit de ballarina clàssica de cosset ajustat de ras, seda o
fibra i faldeta molt vaporosa de tul.
• cast. tutú.
• angl. tutu.
• fr. tutu.
• it. tutù.
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• fr. trappe à apparition.
• it. trabocchetto.
trapezi1 m. Aparell de gimnàstica que
consistix en una barra horitzontal
suspesa pels caps per dos cordes
paral·leles.
• cast. trapecio.
• angl. trapeze.
• fr. trapèze.
• it. trapezio.
trapezi2 m. Número de circ realitzat
pels trapezistes.
• cast. trapecio.
• angl. trapeze.
• fr. trapèze.
• it. trapezio.
trapezista (o trapeziste -a) m. i f. Persona que fa exercicis gimnàstics o
acrobàcies dalt d’un trapezi o penjat en un trapezi.
• cast. trapecista.
• angl. trapeze artist.
• fr. trapéziste.
• it. trapezista.
traspunt m. i f. Apuntador que, des dels
bastidors del teatre, avisa els actors
quan han d’eixir i els apunta les primeres paraules.
• cast. traspunte.
• angl. callboy.
• fr. chasseur.
• it. buttafuori.
trilogia f. Sèrie de tres peces dramàtiques.
• cast. trilogía.
• angl. trilogy.
• fr. trilogie.
• it. trilogia.
trop m. Text breu amb música que, durant l’Edat Mitjana, s’afegia a l’ofici
litúrgic i que, a poc a poc, començà a ser recitat alternativament pel
cantor i pel poble, tot originant el
drama litúrgic.
• cast. tropo.
• angl. trope.
• fr. trope.
• it. tropo.
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unitat d’acció f. Fet que l’acció d’una
obra dramàtica siga una.
• cast. unidad de acción.
• angl. unity of action.
• fr. unité d’action.
• it. unità di azione.
unitat de lloc f. Fet que, en una obra
dramàtica, el lloc de l’acció siga el
mateix per a totes les seues parts.
• cast. unidad de lugar.
• angl. unity of place.
• fr. unité de lieu.
• it. unità di luogo.
unitat de temps f. Fet que, en una obra
dramàtica, el temps de l’acció ocórrega en el màxim d’un dia.
• cast. unidad de tiempo.
• angl. unity of time.
• fr. unité de temps.
• it. unità di tempo.
unitat d’estil f. Coherència estètica i
poètica entre els signes escènics de
l’espectacle.
• cast. unidad de estilo.
• angl. unity of style.
• fr. unité de style.
• it. unità di stilo.
utillatge m. Attrezzo.
• cast. utilería.
• angl. properties.
• fr. accessoires.
• it. attrezzo.
utillatge de mà m. Attrezzo de mà.
• cast. utilería de mano.
• angl. hand properties.
• fr. accessoires de jeu.
• it. attrezzo di mano.
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• angl. velarium.
• fr. vélarium.
• it. velario.
ventríloc -íloqua adj. i m. i f. Que sap
modificar la veu de manera que pareix que vinga d’un altre.
• cast. ventrílocuo -cua.
• angl. ventriloquistic, ventriloquist.
• fr. ventriloque.
• it. ventriloquo-a.
ventrilòquia f. Art i tècnica del ventríloc.
• cast. ventriloquia.
• angl. ventriloquism, ventriloquy.
• fr. ventriloquie.
• it. ventriloquio.
verisme m. Moviment literari que es
difongué a Itàlia durant l’últim decenni del segle XIX, que tingué com
a models europeus el realisme rus i
anglés i el naturalisme francés, i que
intentava fer un art en què el realisme era dut a l’extrem.
• cast. verismo.
• angl. verism.
• fr. vérisme.
• it. verismo.
vernís blanc m. Substància plàstica
amb què poden apegar-se les patilles, els bigots i les barbes en la cara
dels actors.
• cast. barniz blanco.
• angl. white varnish.
• fr. vernis blanc.
• it. vernice bianca.
vernís de color m. Compost de distints
colors, resistents a la calor i dotats
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varal m. Pal llarg i prim, especialment el
que es col·loca entre els bastidors de
l’escenari per a sostindre els llums.
• cast. varal.
• angl. light tormentor.
• fr. portant.
• it. barra di luci verticale.
varietats f. pl. Espectacle d’entreteniment compost de diverses atraccions o peces que no tenen relació
entre elles.
• cast. variedades.
• angl. variety.
• fr. variétés.
• it. varietà.
varietés f. pl. Varietats.
• cast. variedades.
• angl. variety.
• fr. variétés.
• it. varietà.
vedet f. Artista principal d’un espectacle de varietats.
• cast. vedete.
• angl. vedette.
• fr. vedette.
• it. vedette.
velari m. Gran vela, de lli, estampada,
que cobria els teatres o amfiteatres
romans per a protegir els espectadors del sol i de la pluja.
• cast. velario.
• angl. velarium.
• fr. vélarium.
• it. velario.
velàrium m. Velari.
• cast. velarium.
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de transparència, amb què poden
banyar-se les peretes per a aconseguir diferents tonalitats.
• cast. barniz de color.
• angl. colour varnish.
• fr. vernis de couleur.
• it. vernice di colore.
versemblança f. Conformitat dels
personatges i les accions amb les
normes generalment acceptades i
al mateix temps amb les normes específiques del gènere literari a què
pertany l’obra.
• cast. verosimilitud.
• angl. verisimilitude.
• fr. vraisemblance.
• it. verosimiglianza.
vestuari1 m. Conjunt dels vestits que té
una persona, especialment un actor
per a portar-los en una representació escènica.
• cast. vestuario, guardarropía.
• angl. wardrobe, costumes.
• fr. garde-robe.
• it. vestiario.
vestuari2 m. Conjunt de vestits necessaris per a l’execució d’una obra
teatral.
• cast. vestuario, guardarropía.
• angl. wardrobe, costumes.
• fr. costume.
• it. costume.
vestuari3 m. Lloc on es guarden els
abrics dels assistents a un espectacle.
• cast. guardarropa.
• angl. cloakroom.
• fr. vestiaire.
• it. guardaroba.
vestuarista (o vestuariste -a) m. i f.
Artista que es fa càrrec del disseny
del vestuari per a una obra, treballant conjuntament amb el director
d’escena, així com del maquillatge
i altres elements de caracterització.
• cast. vestuarista.
• angl. dresser.
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• fr. costumier-habilleur / costumièrehabilleuse.
• it. costumista.
veu en off f. Discurs o so emés per una
persona o una font no visible.
• cast. voz en off.
• angl. voice-over.
• fr. voix hors-champ.
• it. fuori campo.
via f. Espai d’uns 8 cm d’amplària en
les taules d’un escenari per on es
fan passar els falsos bastidors i els
tascons.
• cast. ranura.
• angl. groove.
• fr. costière.
• it. taglio.
vicetiple f. En sarsueles, operetes i revistes, cantant que intervé en números de conjunt.
• cast. vicetiple.
• angl. chorus-girl.
• fr. choriste.
• it. corista.
vis còmica f. Força còmica, capacitat
de provocar el somriure o la rialla.
• cast. vis cómica.
• angl. vis comica.
• fr. vis comica.
• it. vis comica.
visual descoberta f. Línia imaginària
que permet a tots els espectadors
veure correctament l’escena i que
determina el desnivell de la sala,
la distribució de les butaques o la
posició de bambolines, cametes i
altres elements escènics.
• cast. línea de visión.
• angl. sight line.
• fr. ligne de vision.
• it. visione.
vocalització f. Acció o efecte de vocalitzar.
• cast. vocalización.
• angl. vocalisation.
• fr. vocalisation.
• it. vocalizzazione.

vomitori
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• fr. funambule, équilibriste.
• it. funambolo -a.
vomitori m. En els circs i els teatres
antics, i en locals moderns anàlegs,
porta per a entrar o eixir de les grades.
• cast. vomitorio.
• angl. vomitorium.
• fr. vomitoire.
• it. vomitorio.
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vocalitzar v. intr. Pronunciar de manera
clara i intel·ligible.
• cast. vocalizar.
• angl. to vocalise.
• fr. vocaliser.
• it. vocalizzare.
vodevil m. Peça teatral de caràcter
lleuger, que pot incloure números
musicals i de varietats, i que planteja situacions equívoques i còmiques.
• cast. vodevil.
• angl. vaudeville.
• fr. vaudeville.
• it. vaudeville.
vodevilesc -a adj. Del vodevil o que hi
té relació.
• cast. vodevilesco -ca.
• angl. vaudevillian.
• fr. vaudevillesque.
• it. vaudevillesco -a.
volantí m. Volta que es fa amb el cos,
especialment recolzant el cap o les
mans en terra.
• cast. volantín, voltereta.
• angl. somersault.
• fr. roulade.
• it. capriola.
VOLANTÍ

volantiner -a m. i f. Persona que fa volantins o altres acrobàcies damunt
d’una corda o sobre una perxa.
• cast. volatinero -ra.
• angl. tightrope walker.
181

X
VOCABULARI

xàrcia f. En el circ, malla col·locada horitzontalment davall dels trapezis i
altres aparells gimnàstics quan els
exercicis acrobàtics poden ser perillosos, per a esmortir la possible
caiguda de l’acròbata.
• cast. red.
• angl. net.
• fr. filet.
• it. rete.
xarlotada f. Espectacle taurí de caràcter còmic.
• cast. charlotada.
• angl. mock bullfight.
• fr. corrida bouffonne.
• it. corrida buffa.
xarxa f. Xàrcia.
• cast. red.
• angl. net.
• fr. filet.
• it. rete.
xiular v. tr. Mostrar desaprovació amb
xiulits.
• cast. silbar.
• angl. to whistle.
• fr. siffler.
• it. fischiare.
xou m. Espectacle, especialment còmic
o d’entreteniment.
• cast. show.
• angl. show.
• fr. show.
• it. show.
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Z
VOCABULARI

zanni [it.] m. pl. Conjunt de personatges
tipus de la comèdia de l’art, conductors de la història i les seues intrigues, l’actuació comicodramàtica
dels quals s’acompanya de mims i
acrobàcies.
• cast. zanni.
• angl. zanni.
• fr. zanni.
• it. zanni.
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A P È N DI X I
VOCABULARI CASTELLÀ  VALENCIÀ

A
à bordereau a borderó.
a borderó a borderó.
a escena a escena.
à terre à terre.
abajo el telón teló avall.
abertura de la boca obertura de la
boca.
abonar abonar.
abono abonament.
abrazadera abraçadora.
abrir en oscuro obrir en fosc.
abrirse obrir-se.
abroncar esbroncar, aücar.
abstracción abstracció.
absurdo absurd.
abuchear esbroncar, aücar.
abucheo esbroncada, aüc.
accesorios accessoris.
acción acció.
acción dramática acció dramàtica.
acción principal acció principal.
acción secundaria acció secundària.
acción simultánea acció simultània.
accionar accionar.
acento accent.
acentuar accentuar.
acomodador -ra acomodador -a.
acompañamiento acompanyament.
acompañamiento musical acompanyament musical.
acoplar anivellar, acoblar.
acotación acotació.
acotar acotar.
acrobacia acrobàcia.
acrobacia aérea acrobàcia aèria.
acrobacia cómica acrobàcia còmica.
acrobacia en suelo acrobàcia en terra.
acróbata acròbata.
acróbata aéreo / acróbata aérea acròbata aeri / acròbata aèria.
acróbata de suelo acròbata de terra.
acrobatismo acrobatisme.
acta est fabula acta est fabula.
actitud actitud.
acto acte1.
actor cómico / actriz cómica actor
còmic / actriu còmica.
actor de carácter / actriz de carácter
actor de caràcter / actriu de caràcter.
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actor de reparto / actriz de reparto
actor de repartiment / actriu de repartiment.
actor dramático / actriz dramática
actor dramàtic / actriu dramàtica.
actor genérico / actriz genérica actor
genèric / actriu genèrica.
actor principal / actriz principal actor
principal / actriu principal.
actor secundario / actriz secundaria
actor secundari / actriu secundària.
actor -triz actor / actriu.
actoral actoral.
actuación actuació.
actualización actualització.
actuar actuar.
acústica acústica.
ad libitum ad libitum.
adaptación adaptació.
administrador -ra administrador -a.
afectación afectació.
afectado -da afectat -ada.
aforada descoberta, aforada.
aforar aforar.
aforar a la alemana aforar a l’alemanya.
aforar a la italiana aforar a la italiana.
aforo aforament.
agencia de contratación agència de
contractació.
agente agent.
agente de prensa agent de premsa.
agente de publicidad agent de publicitat.
ágil àgil.
agnición agnició.
agón agon.
agonista agonista (o agoniste -a).
ala ala.
alambre cable.
alambre flojo cable fluix.
alambrista fildaramista (o fildaramiste
-a).
alcance abast.
alegoría al·legoria.
alegorización al·legorització.
alegorizar al·legoritzar.
aleluya auca.
aletilla aleta.
alfombra catifa.
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alta comedia alta comèdia.
alturas alts.
alzado alçat.
amateur amateur.
ambientación ambientació.
ambientador -ra ambientador -a.
ambientar ambientar.
ambigú ambigú.
ambigüedad ambigüitat.
amnesia amnèsia.
amplificador amplificador.
anabolaí anabolaí.
anacrónico -ca anacrònic -a.
anacronismo anacronisme.
anagnórisis anagnòrisi.
análisis del texto anàlisi del text.
anapesto anapest.
áncora àncora.
anfiteatro amfiteatre.
ángulo angle.
ángulo de inclinación angle d’inclinació.
ángulo de proyección angle de projecció.
ángulo del haz de proyección angle
del feix de projecció.
animación animació.
animador -ra animador -a.
antagonista antagonista (o antagoniste
-a).
antena antena.
anticlímax anticlímax.
antihéroe / antiheroína antiheroi -oïna.
antistrofa antístrofa.
apagón apagada, apagó.
aparte apart.
aplauso aplaudiment.
aplique aplic.
aplique de servicio aplic de servici.
apoteosis apoteosi.
apropósito apropòsit.
apuntador -ra apuntador -a, consueta2.
apunte apunt.
araceli araceli.
araña aranya.
archivero -ra arxiver -a.
arco de embocadura arc d’embocadura.
arco del proscenio arc del prosceni.
argumento argument.
argumento principal argument principal.
argumento secundario argument
secundari.

arlequín arlequí. || bastidor de boca.
arlequinada arlequinada.
armadura armadura.
armadura de cubierta armadura de
coberta.
armar armar.
armero -ra armer -a.
arnés de vuelo arnés de vol.
aro aéreo cércol aeri.
arquetipo arquetip, arquetipus.
arreglista arranjador -a.
arreglo arranjament.
arrevistado -da arrevistat -ada.
arrevistar arrevistar.
arriba el telón teló amunt.
arte dramático art dramàtic.
artefacto de iluminación artefacte
d’il·luminació.
artefacto de sala artefacte de sala.
artes escénicas arts escèniques.
articulación articulació.
articular articular.
artista artista (o artiste -a).
artista invitado / artista invitada artista convidat / artista convidada.
ascensor ascensor.
asistente de dirección assistent de
direcció / assistenta de direcció.
asistente de seguridad / asistenta de
seguridad assistent -a, parador -a.
asistente de vestuario / asistenta de
vestuario ajudant de vestuari / ajudanta
de vestuari.
assemblé assemblé.
astracanada astracanada.
asunto assumpte.
atelana atel·lana.
atracción atracció.
atrecista attrezzista (o attrezziste -a).
atrezo attrezzo.
atrezo de mano attrezzo de mà.
attitude attitude.
audición audició.
auditorio auditori.
augusto august.
aula de teatro aula de teatre.
auto acte2.
auto sacramental acte sacramental.
autor dramático / autora dramática
autor dramàtic /autora dramàtica.
autor -ra autor -a.
autor teatral / autora teatral autor
teatral / autor teatral.
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autoría autoria.
avisador -ra avisador -a.
aviso avís.
ayuda de cámara ajudant de cambra /
ajudanta de cambra.

ayudante de dirección ajudant de
direcció / ajudanta de direcció.
ayudante de producción ajudant de
producció / ajudanta de producció.

B
background background.
backstage backstage.
bailaor -ra bailaor -a.
bailar ballar.
bailarín -rina ballador -a. || ballarí -ina.
baile ball.
baile hablado ball parlat.
bajar baixar.
balancé balancé.
balcón balcó.
balconcillo balconet.
ballet ballet.
ballet clásico ballet clàssic.
ballet contemporáneo ballet contemporani.
ballonné ballonné.
bambalina bambolina.
bambalina de asbesto bambolina
tallafoc.
bambalina de cielo bambolina de cel.
bambalinón bambolinó.
banco banc.
barba barba.
barniz blanco vernís blanc.
barniz de color vernís de color.
barra barra.
barra fija barra fixa.
barrista barrista (o barriste -a).
báscula bàscula.
báscula coreana bàscula coreana.
báscula húngara bàscula hongaresa.
báscula rusa bàscula russa.
bastidor bastidor. || bastigi.
bastidor con aletilla bastidor amb aleta.
bastidor de libro bastidor de llibre.
bastidor de puerta bastidor de porta.
batimán battement.
batimiento batiment.
batterie batterie.
battu battu.
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bavastel bavastell.
belén viviente betlem vivent.
beneficio benefici.
bestiario bestiari.
bharatanatyam bharatanatyam.
biomecánica biomecànica.
bis bis.
bisagra de sótano frontissa de soterrani.
bisar bisar.
bisutería bijuteria.
blackout blackout.
blanco blanc.
blanco de España blanc d’Espanya.
blanco de pelo blanc de cabell.
boca boca.
boca de escena boca d’escena.
boca del escenario boca de l’escenari.
boca regulable boca regulable.
bocetista escenògraf dissenyador /
escenògrafa dissenyadora.
boceto esbós.
bodega de utilería magatzem d’attrezzo.
bofetón bofetón.
bolo bolo.
bolsa de decorado bossa de decorat.
borla bronxa.
bravo bravo.
brazos aspados braços aspats.
brechtiano -na brechtià -ana.
brida brida.
brisé brisé.
bronca esbroncada, aüc.
buena entrada bona entrada.
bufo -fa buf -a.
bufón -ona bufó -ona.
bufonada bufonada.
bululú bululú.
bunraku bunraku.
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burlesca burlesca.
burlesco burlesc.
burlesco -ca burlesc -a.
burlesque burlesque.
burro burra.

buscar el aplauso buscar l’aplaudiment.
buscar la risa buscar la rialla.
butaca butaca.
butaca de aforar butaca de descoberta.
butoh butoh.

C
caballista cavallista (o cavalliste -a).
caballo blanco cavall blanc.
cabaret cabaret.
cabaretero -ra cabareter -a.
cabecera de cartel cap de cartell.
cabestrillo tensante cabestrell tensor.
cabeza de compañía cap de companyia.
cabezudo -da nano -a.
cabina de proyección cabina de projecció.
cabio cabiró.
cable de suspensión tir.
cable inclinado cable inclinat.
cabrestante argue.
cabriola cabriola.
cabriole cabriole.
caché caixet.
café-teatro café teatre.
caja caixa.
caja de contrapeso caixa de contrapés.
caja de efectos especiales caixa d’efectes especials.
caja de luces caixa de llums.
caja de truenos caixa de trons.
caja del escenario caixa de l’escenari.
calle carrer.
calle pequeña carrer estret.
cama elástica llit elàstic.
cámara de cortinas cambra de cortines.
cámara negra cambra negra.
cambio a vista canvi a la vista.
cambio de decorado canvi de decorat.
camerino camerino.
camerino de transformación camerino
de transformació.
campo acústico camp acústic.
canción cançó.
candilejas bateria de llums, bateria.
cañón canó.

cañón de proyección canó de projecció.
canovaccio canovaccio.
cantante cantant.
carácter caràcter.
característico -ca característic -a.
caracterización caracterització.
caracterizador -ra caracteritzador -a.
caracterizar caracteritzar.
carpa carpa.
carra carra.
carrera carrera.
carrete carro.
carro carriot.
cartel cartell.
cartelera cartellera.
casa de comedias casa de comèdies.
castillo castell.
casting càsting.
catalizador catalitzador.
catarsis catarsi.
catártico -ca catàrtic -a.
catástasis catàstasi.
catástrofe catàstrofe.
cávea càvea.
cazonete cassanell.
cazuela cassola.
cegador encegador.
censor -ra censor -a.
censura censura.
censurar censurar.
cepillo brotxa de campir.
cerrarse tancar-se.
certamen certamen.
charlotada xarlotada.
chassé chassé.
ciclo dramático cicle dramàtic.
ciclorama ciclorama.
cimbra cintra.
cincha cingla.
cincha de telón cingla de teló.
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cinésica cinèsica.
circense circense.
circo circ.
circuito circuit.
circuito comercial teatral circuit teatral
comercial.
circuito de aficionados circuit teatral
d’aficionats.
circuito de color circuit de color.
circuito independiente circuit independent.
circuito institucional circuit institucional.
circuito paralelo circuit paral·lel.
circuito teatral circuit teatral.
clac clec, claca.
claque clec, claca.
clásico -ca clàssic -a.
cliché clixé.
clímax clímax.
clown clown.
club club.
coautor -ra coautor -a.
código teatral codi teatral.
colección teatral col·lecció teatral.
colectivo col·lectiu.
colirio col·liri.
coliseo coliseu.
collage collage.
colocar la voz col·locar la veu.
colodión col·lodió.
Colombina colombina.
coloquiero col·loquier.
coloquio col·loqui1, diàleg1. || col·loqui2,
raonament.
color cálido color càlid.
color frío color fred.
comedia comèdia.
comedia antigua comèdia antiga.
comedia baja comèdia baixa.
comedia ballet comèdia ballet.
comedia burguesa comèdia burgesa.
comedia burlesca comèdia burlesca.
comedia de capa y espada comèdia de
capa i espasa.
comedia de carácter comèdia de caràcters.
comedia de costumbres comèdia de
costums.
comedia de enredo comèdia d’embolic.
comedia de figurón comèdia de figura.
comedia de ideas comèdia d’idees.
comedia de intriga comèdia d’intriga.
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comedia de magia comèdia de màgia.
comedia de salón comèdia de saló.
comedia del arte comèdia de l’art.
comedia dramática comèdia dramàtica.
comedia filosófica comèdia filosòfica.
comedia griega comèdia grega.
comedia heroica comèdia heroica.
comedia latina comèdia llatina.
comedia ligera comèdia lleugera.
comedia lírica comèdia lírica.
comedia media comèdia mitjana.
comedia mitológica comèdia mitològica.
comedia musical comèdia musical.
comedia negra comèdia negra.
comedia nueva comèdia nova.
comedia pastoral comèdia pastoral.
comedia pastoril comèdia pastoril.
comedia romántica comèdia romàntica.
comedia satírica comèdia satírica.
comedia suelta plec de comèdia.
comediante del arte / comedianta del
arte comediant de l’art /comedianta de
l’art.
comediante -ta comediant -a.
comediógrafo -fa comediògraf -a.
comenzar en oscuro començar en fosc.
comicastro -tra comicastre -a.
comicidad comicitat.
cómico -ca còmic -a.
cómico verbal / cómica verbal còmic
verbal / còmica verbal.
comodín comodí.
compañía companyia.
compañía ambulante companyia ambulant.
compañía comercial companyia comercial.
compañía concertada companyia
concertada.
compañía de aficionados companyia
d’aficionats.
compañía de repertorio companyia de
repertori.
compañía estable companyia estable.
compañía independiente companyia
independent.
compañía nacional companyia nacional.
compañía profesional companyia
professional.
comparsa comparsa.
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comparsería comparseria.
complementos escenográficos complements escenogràfics.
complicación complicació.
componer compondre.
composición composició.
composición dramática composició
dramàtica.
composición paradógica composició
paradoxal.
compositor -ra compositor -a.
comprensibilidad comprensibilitat.
comprimario -ria comprimari -ària.
comunicación teatral comunicació
teatral.
concha coverol.
conclusión conclusió.
confidente confident.
conflicto conflicte.
conflicto externo conflicte extern.
conflicto interno conflicte intern.
congelarse congelar-se.
conjunto conjunt.
connotación connotació.
cono de luz con de llum.
consagrado -da consagrat -ada.
consagrar consagrar.
construcción del personaje construcció
del personatge.
construcción dramática construcció
dramàtica.
consueta consueta.
contexto context.
contorsionismo contorsionisme.
contorsionista contorsionista (o contorsioniste -a).
contrafigura contrafigura.
contrafoso contrafossa.
contraluz contrallum.
contrapunto contrapunt.
contrapunto cómico contrapunt còmic.
convención convenció.
coproducción coproducció.
coproducir coproduir.
coproductor -ra coproductor -a.
corbata corbata.
corega corega.
corego corega.
coreografía coreografia.
coreografiar coreografiar.
coreógrafo -fa coreògraf -a.

coreuta coreuta.
corifeo corifeu.
corista corista (o coriste -a).
coro cor.
coronació coronació.
corpóreo -a corpori -òria.
corral corral.
corral de comedias corral de comèdies.
correr el telón tancar el teló.
cortafuegos tallafoc.
cortina cortina.
cortina a la francesa cortina a la francesa.
cortina a la griega cortina a la grega.
cortina a la italiana cortina a la italiana.
cortina a la romana cortina a la romana.
cortina americana cortina americana.
cortina de boca cortina de boca.
cortina de guillotina cortina de guillotina.
cortina de pabellón cortina de pavelló.
cortina veneciana cortina veneciana.
cortinados cortinatge.
cortinaje cortinatge.
coturno coturn.
creación creació.
creación colectiva creació col·lectiva.
créditos crèdits.
crítica previa crítica prèvia.
crítica teatral crítica teatral.
criticastro -tra criticastre -a.
crítico teatral / crítica teatral crític
teatral / crítica teatral.
cronometraje cronometratge.
cronometría cronometria.
cuaderno de dirección quadern de
direcció.
cuadro quadro, quadre.
cuarta pared quarta paret.
cuentacuentos contacontes.
cuentista contacontes.
cuerda española corda espanyola.
cuerda floja corda fluixa.
cuerda inclinada corda inclinada.
cuerda lisa corda llisa.
cuerda tensa corda tensa.
cuerda volante corda volant.
cuerpo de baile cos de ball.
cúpula cúpula.
cúpula de cielo cúpula.
cúpula Fortuny cúpula Fortuny.
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D
dama dama.
dama ingenua dama ingènua.
dama joven dama jove.
danza dansa.
danza ceremonial dansa cerimonial.
danza clásica dansa clàssica.
danza contemporánea dansa contemporània.
danza teatro dansa teatre.
danza vertical dansa vertical.
danzar dansar.
dar la capa de fondo campir.
dar la entrada donar l’entrada.
dar la réplica donar la rèplica.
déboulé déboulé.
debut debut.
debutante debutant.
debutar debutar.
declamación declamació.
declamación dramática declamació
dramàtica.
declamación erudita declamació erudita.
declamación litúrgica declamació
litúrgica.
declamación recitada declamació
recitada.
declamador -ra declamador -a.
declamar declamar.
declamatorio -ria declamatori -òria.
decoración decoració.
decorado decorat.
decorado a la francesa decorat a la
francesa.
decorado abstracto decorat abstracte.
decorado armado decorat armat.
decorado cerrado decorat tancat.
decorado colgante decorat penjat.
decorado corpóreo decorat corpori.
decorado de alquiler decorat de lloguer.
decorado de exterior decorat d’exterior.
decorado de interior decorat d’interior.
decorado de repertorio decorat de
repertori.
decorado figurativo decorat figuratiu.
decorado fijo decorat fix.
decorado permanente decorat permanent.
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decorado pintado decorat pintat.
decorado proyectado decorat projectat.
decorado realista decorat realista.
decorado simultáneo decorat simultani.
decorado sonoro decorat sonor.
decorado transformable decorat
transformable.
decorado verbal decorat verbal.
decorador -ra decorador -a.
decoro decor.
deflector deflector.
dégagé dégagé.
delantera davantera.
denegación denegació.
derecha de la escena dreta de l’escena.
desarmar desarmar.
desarrollo desenrotllament.
descanso descans.
desenlace desenllaç.
deslizador carro d’americana.
desmaquillador -ra desmaquillador -a.
desmaquillar desmaquillar.
desmontar desmuntar.
despiece disseny tècnic de realització.
détourné détourné.
deus ex machina deus ex machina.
deuteragonista deuteragonista (o
deuteragoniste -a).
développé développé.
diafragma diafragma.
diafragma iris diafragma iris.
diagrama de iluminación diagrama
d’il·luminació.
dialogado -da dialogat -ada.
dialogar dialogar.
diálogo diàleg.
diálogo estíquico diàleg estíquic.
diálogo extracoral diàleg extracoral.
diálogo intracoral diàleg intracoral.
diálogo lírico diàleg líric.
diálogo mixto diàleg mixt.
dialoguista dialogista (o dialogiste -a).
diazoma diazoma.
dibujos de construcción dibuixos de
construcció.
dicción dicció.
dicción artística dicció artística.
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dicción naturalista dicció naturalista.
didascalia didascàlia.
dilema dilema.
dimmer regulador, dimmer.
diorama diorama.
diorámico -ca dioràmic -a.
dirección direcció.
dirección de actores direcció d’actors.
director artístico / directora artística
director artístic / directora artística.
director de casting / directora de
casting director de càsting / directora
de càsting.
director de escena / directora de
escena director d’escena / directora
d’escena.
director de producción / directora
de producción director de producció /
directora de producció.
director musical / directora musical
director musical / directora musical.
director -ra director -a.
director técnico / directora técnica
director tècnic / directora tècnica.
dirigir dirigir.
disco giratorio disc giratori.
diseñador artístico / diseñadora artística dissenyador artístic / dissenyadora
artística.
diseñador de iluminación / diseñadora de iluminación dissenyador d’illuminació / dissenyadora d’il·luminació.
diseñador de sonido / diseñadora de
sonido dissenyador de so / dissenyadora de so.

diseñador de vestuario / diseñadora
de vestuario dissenyador de vestuari /
dissenyadora de vestuari.
diseñador escenográfico / diseñadora
escenográfica dissenyador escenogràfic / dissenyadora escenogràfica.
diseño escenográfico disseny escenogràfic.
diseño técnico de realización disseny
tècnic de realització.
disfraz disfressa.
disparate disbarat.
dispositivo escénico dispositiu escènic.
distanciamiento distanciament.
divertimento divertimento.
divo -va divo -a.
doblar doblar.
doble estafa doble estafa.
doblete doblet.
dominus gregis dominus gregis.
dottore dottore.
drama drama.
drama histórico drama històric.
drama lírico drama líric.
drama litúrgico drama litúrgic.
drama musical drama musical.
dramático -ca dramàtic -a.
dramatis personae dramatis personae.
dramatismo dramatisme.
dramatización dramatització.
dramatizar dramatitzar.
dramaturgia dramatúrgia.
dramatúrgico -ca dramatúrgic -a.
dramaturgo -ga dramaturg -a.
drapería draperia.

E
échappé échappé.
efectismo efectisme.
efectista efectista (o efectiste -a).
efecto de iluminación efecte d’illuminació.
efecto de luz efecte de llum.
efecto de realidad efecte de realitat.
efecto de sonido efecte de so.
efecto especial efecte especial.
efecto teatral efecte teatral.

efecto visual efecte visual.
égloga ègloga.
ekkyklema ekkyklema.
elemento escenográfico element escenogràfic.
elenco elenc.
embocadura boca.
embocadura embocadura.
empatía empatia.
empresa empresa.
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empresario -ria empresari -ària.
en cartel en cartell.
en l’air en l’air.
encadenamiento encadenament.
encarnar encarnar.
energía energia.
énfasis èmfasi.
enfatizar emfatitzar.
engolamiento engolament.
ensaya a la italiana assaig a la italiana.
ensayo assaig.
ensayo a la alemana assaig a l’alemanya.
ensayo general assaig general.
ensayo técnico assaig tècnic.
entrada entrada.
entrada de artistas entrada d’artistes.
entrada de favor entrada de favor.
entrada libre entrada lliure.
entre bastidores entre bastidors.
entreacto entreacte.
entrechat entrechat.
entremés entremés.
entremesista entremesista (o entremesiste -a).
entresuelo entresol.
envarillado bastigi armat.
epiblema epiblema.
epílogo epíleg.
epirrema epirrema.
episodio episodi.
epítasis epítasi.
equilibrio equilibri.
equilibrismo equilibrisme.
equilibrismo acrobático equilibrisme
acrobàtic.
equilibrismo con objetos equilibrisme
amb objectes.
equilibrismo sobre cable equilibrisme
sobre cable.
equilibrismo sobre objetos equilibrisme sobre objectes.
equilibrista equilibrista (o equilibriste
-a).
equívoco equívoc.
equívoco argumental equívoc argumental.
escapismo escapisme.
escapista escapista (o escapiste -a).
escena escena.
escena compartida escena compartida.
escena de conjunto escena de conjunt.
escena de exterior escena d’exterior.
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escena de interior escena d’interior.
escena de masas escena de masses.
escena dinámica escena dinàmica.
escena estática escena estàtica.
escena muda escena muda.
escena obligatoria escena obligatòria.
escena quieta escena quieta.
escenario escenari.
escenario a la italiana escenari a la
italiana.
escenario central escenari central.
escenario giratorio escenari giratori.
escenario isabelino escenari isabelí.
escenario múltiple escenari múltiple.
escenario polivalente escenari polivalent.
escénico -ca escènic -a.
escenificación escenificació.
escenificar escenificar.
escenografía escenografia.
escenografía colectiva escenografia
col·lectiva.
escenográfico -ca escenogràfic -a.
escenógrafo -fa escenògraf -a.
escenógrafo realizador / escenógrafa
realizadora escenògraf realitzador /
escenògrafa realitzadora.
escenotecnia escenotècnia.
escotillón escotilló, trapa.
escuela de arte dramático escola d’art
dramàtic.
escuela de circo escola de circ.
escuela de danza escola de dansa.
espacio espai.
espacio central espai central.
espacio dramático espai dramàtic.
espacio escénico espai escènic.
espacio escénico abierto espai escènic
obert.
espacio frontal espai frontal.
espacio sonoro espai sonor.
espacio teatral espai teatral.
espectáculo espectacle.
espectáculo callejero espectacle de
carrer.
espectador -ra espectador -a.
esperpéntico -ca esperpèntic -a.
esperpento esperpent.
estafa estafa.
estar en escena estar en escena.
estásimo estàsim.
estereotipo estereotip.
estética estètica.
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esticomitia esticomítia.
estilización estilització.
estrenar estrenar.
estreno estrena.
estrofa estrofa.
euritmia eurítmia.

éxodo èxode.
expresión corporal expressió corporal.
expresionismo expressionisme.
expresionista expressionista (o expressioniste -a).

F
fabula cothurnata fabula cothurnata.
fabula palliata fabula palliata.
fabula praetexta fabula praetexta.
fabula togata fabula togata.
faldeta faldeta.
falso bastidor fals bastidor.
falta trágica falta tràgica.
fama fama, anomenada.
famoso -sa famós -osa.
fantasmagoría fantasmagoria.
faquir faquir.
farándula faràndula.
farandulero -ra faranduler -a.
faraute faraut.
farsa farsa.
farsa atelana farsa atel·lana.
farsista farsaire. || farsista (o farsiste -a).
féerie féerie.
ferma ferma.
figura figura.
figura corpórea figura corpòria.
figuración figuració.
figurante figurant.

figurín figurí.
figurinista figurinista (o figuriniste -a).
fijar fixar.
fin de fiesta fi de festa.
flamenco flamenc.
foco de recorte focus de retall.
folla folla.
forillo telonet del rompiment, segon
teló de fons.
foro fòrum.
foso fossa.
foso de orquesta fossa de l’orquestra.
fouetté fouetté.
foyer foyer.
fregolismo fregolisme.
friso con hojas bambolina de bosc.
funambulesco -ca funambulesc -a.
funambulismo funambulisme.
funambulista funambulista (o funambuliste -a).
funámbulo -la funàmbul -a.
función funció.

G
galán galant.
galería galeria.
gallinero galliner.
gancho de guindar galotxa.
gangarilla gangarilla.
gatada gatada.
género gènere.
género chico género chico.
gesto gest1.

gestus gestus.
gigante -ta gegant -a.
gira gira.
giro dramático gir dramàtic.
glissade glissade.
gobo calat.
golpe de teatro colp de teatre.
gracioso -sa graciós-osa.
granada magrana.
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grand-guignol grand-guignol.
grotesco grotesc -a.
guardamalletas guardamalles.
guardarropa vestuari3.
guardarropía vestuari1-2.
guindaleta guindaleta.

guindar engalotxar.
guiñol guinyol.
guión guió.
guión de luces guió de llums.
guión técnico guió tècnic.

H
hacer doblete fer doblet.
hacer mutis fer mutis.
hacer taquilla fer taquilla.
hacia el foro a fòrum.
hacia el proscenio a boca.
hamartía hamartia.
hanamichi hanamichi.
happening happening.
hércules hèrcules.

héroe / heroína heroi -oïna.
hibris hybris.
hilarotragedia hilarotragèdia.
histrión histrió.
histriónico -ca histriònic -a.
histrionismo histrionisme.
hombre orquesta home orquestra.
hombro costat.

I
identificación identificació.
iluminación il·luminació.
iluminación de la escena il·luminació
de l’escena.
iluminación del área de actuación
il·luminació de l’àrea d’actuació.
iluminación del telón de boca illuminació del teló de boca.
iluminador -ra il·luminador -a.
iluminar il·luminar.
ilusión il·lusió.
ilusionismo il·lusionisme.
ilusionista il·lusionista (o il·lusioniste -a).
imaginación imaginació.
imitación imitació.
imitador -ra imitador -a.
imitar imitar.
impostación impostació.
impostar impostar.
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improshow improshow.
improvisación improvisació.
improvisar improvisar.
ingenua ingènua.
interludio interludi.
intermedio intermedi.
interpretación interpretació.
interpretar interpretar.
interpretativo -va interpretatiu -iva.
intérprete intèrpret.
intriga intriga.
intriga secundaria intriga secundària.
invención invenció.
inversión trágica inversió tràgica.
ironía dramática ironia dramàtica.
ironía trágica ironia tràgica.
izquierda de la escena esquerra de
l’escena.
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J
jefe de sala / jefa de sala cap de sala.
jefe de taller / jefa de taller mestre de
taller / mestra de taller.
jeté jeté.
joc joc.
joc de pallissa joc de pallissa.
jornada jornada.
juego de luces joc de llums.

juego de manos joc de mans.
juego de palabras joc de paraules.
juego dramático joc dramàtic.
juego escénico joc escènic.
juegos malabares joc malabar.
juglar -resa joglar -aressa.
juguete joguet.

K
kabuki kabuki.
kathak kathak.

kathakali kathakali.

L
latiguillo frase ganxo.
lazzi lazzi.
lectura lectura.
lectura dramatizada lectura dramatitzada.
lectura escenificada lectura escenificada.
lectura expresiva lectura expressiva.
lectura interpretativa lectura interpretativa.
lectura teatral lectura teatral.
lectura teatralizada lectura teatralitzada.
lengüeta llengüeta.
ley de las tres unidades llei de les tres
unitats.
librería teatral llibreria teatral.
libreto llibret.
libreto de luces guió de llums.

libreto del director llibret del director.
libro de regiduría quadern de regidoria.
línea central línia central.
línea de acción línia d’acció.
línea de cuadro línia de quadro.
línea de telón línia de teló.
línea de visibilidad línia de visibilitat.
línea de visión visual descoberta.
línea del medio línia del mig.
línea visual línia visual.
linterna mágica llanterna màgica.
lírico -ca líric -a.
lleno ple.
loa lloa.
local nocturno local nocturn.
localidad localitat.
luminotecnia luminotècnia.
luminotécnico -ca luminotècnic -a.
luz llum.
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M
magia màgia.
mago -ga mag -a.
malabarismo malabarisme.
malabarista malabarista (o malabariste
-a).
mánager mànager.
manipulador -ra manipulador -a.
manipular manipular.
manipuri manipuri.
mansión mansió.
maqueta maqueta.
maquillador -ra maquillador -a.
maquillaje maquillatge.
maquillaje de caracterización maquillatge de caracterització.
maquillaje de disfraz maquillatge de
disfressa.
maquillaje de fondo maquillatge de
fons.
maquillaje normal maquillatge normal.
maquillar maquillar.
máquina màquina.
máquina de efectos de sonido màquina d’efectes de so.
máquina de humo màquina de fum.
máquina de lluvia màquina de pluja.
máquina de nieve màquina de neu.
máquina de truenos màquina de trons.
máquina de viento màquina de vent.
máquina real màquina reial.
marca marca.
marcar la escena marcar l’escena.
marioneta titella. || marioneta, titella
de fils.
marionetista marionetista (o marionetiste -a).
maroma maroma.
máscara màsquera, màscara.
máscara neutra màsquera neutra.
mascarada masquerada, mascarada.
mástil antena central. || tascó.
mástil chino perxa xinesa.
matinal matinal.
matiné matiné.
matizar matisar.
media entrada mitja entrada.
melampo aplic de servici.
melodrama melodrama.
melodramático -ca melodramàtic -a.
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melólogo melòleg.
memoria emotiva memòria emotiva.
memorización memorització.
memorizar memoritzar.
meritorio -ria meritori -òria.
mesa de utilería taula d’attrezzo.
metateatro metateatre.
método de Stanislavski mètode de
Stanislavski.
micrófono micròfon.
micrófono de ambiente micròfon
d’ambient.
micrófono direccional micròfon direccional.
micrófono inalámbrico micròfon sense
fil.
micrófono multidireccional micròfon
multidireccional.
micrófono omnidireccional micròfon
multidireccional.
mierda merda.
milagro miracle.
mimar mimar.
mímesis mimesi.
mimiambo mimiambe.
mímica mímica.
mímico -ca mímic -a.
mimo mim.
mimodrama mimodrama.
mimógrafo -fa mimògraf -a.
minigira minigira.
misterio misteri.
mobiliario mobiliari.
modelo actancial model actancial.
modulación modulació.
modular modular.
mojiganga moixiganga.
monitor de escenario monitor d’escenari.
monociclo monocicle.
monociclo de jirafa monocicle de
girafa.
monodrama monodrama.
monólogo monòleg.
monologuista monologuista (o monologuiste -a).
montaje muntatge.
montaje de sonido muntatge de so.
montaje musical muntatge musical.
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montar muntar.
motilón -ona motiló.
motivación motivació.
motivo motiu.
movimiento básico moviment bàsic.
movimiento escénico moviment escènic.
movimiento secundario moviment
secundari.
movimientos técnicos moviments
tècnics.
mucha mierda molta merda.
mueblaje moblatge.
muerto mort.
mujer orquesta dona orquestra.

muleta perxa xinesa.
música de escena música d’escena.
música de fondo música de fons.
música incidental música incidental.
música objetiva música objectiva.
música subjetiva música subjectiva.
musical musical.
music-hall music-hall.
mutación mutació.
mutación a vista mutació a la vista.
mutación en oscuro mutació en fosc.
mutilación mutilació.
mutilar mutilar.
mutis mutis.

N
narrador -ra narrador -a.
naumaquia naumàquia.
némesis nèmesi.
noh noh.
nombre artístico nom artístic.

novel novell -a.
nube núvol.
nudo nuc.
número número.

O
objetivo objectiu.
obra obra, obra de teatre.
obra de problema obra de problema.
obra de teatro obra de teatre.
obra de tesis obra de tesi.
obra didáctica obra didàctica.
obra musical obra musical.
obstáculo obstacle.
off off.
onkos onkos.
ópera òpera.

ópera bufa òpera bufa.
ópera cómica òpera còmica.
opereta opereta.
original original.
orquesta orquestra.
orta oyunu orta oyunu.
oscurecer fer un fosc.
oscuro fosc.
ostensión ostensió.
ovación ovació.
ovacionar ovacionar.
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P
palco llotja.
palco lateral llotja lateral.
panorama panorama.
pantalla pantalla.
pantomima pantomima.
pantomímico -ca pantomímic -a.
pantomimo pantomim.
papel paper.
papel de carácter paper de caràcter.
papel estelar paper estel·lar.
papel principal paper principal.
papel titular paper titular.
parábasis paràbasi.
parábola paràbola.
paraíso paradís.
parateatral parateatral.
parateatro parateatre.
parlamento parlament.
parodia paròdia.
parodiar parodiar.
paródico -ca paròdic -a.
parodista parodista (o parodiste -a).
párodos pàrode.
parrilla engraellat.
particular particular.
pas de bourrée pas de bourrée.
pas de chat pas de chat.
pasada passada.
pasapasa passa-passa.
pasar la batería passar la bateria.
pasarela passarel·la2.
pasarela de alturas passarel·la d’altures.
pasarela de servicio passarel·la1.
pase funció2.
pasión passió.
pastorcillos pastorets.
pata cameta.
pata de gallo pota de gall.
patio de butacas pati de butaques.
pausa pausa.
payaso -sa pallasso -a.
peinado pentinat.
peine pinta.
peluca perruca, peluca.
percha creu. || perxa.
percha aérea perxa aèria.
percha oscilante perxa oscil·lant.
performance performance.
periacto periacte.
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peripecia peripècia.
personaje mudo personatge mut.
personaje plano personatge pla.
personaje principal personatge principal.
personaje redondo personatge redó.
personaje secundario personatge
secundari.
pie peu.
pie de final de obra peu de final d’obra.
pie derecho peu dret.
pierrot pierrot.
pieza peça.
pintor escenógrafo / pintora escenógrafa pintor escenògraf / pintora escenògrafa.
piqué piqué.
pirámide humana piràmide humana.
pirueta pirueta. || cabriola.
pista pista.
plano de aforo plànol de sala.
planta planta.
platea platea.
playback playback.
plié plié.
poema dramático poema dramàtic.
poética teatral poètica teatral.
polichinela putxinel·li1.
poner en escena posar en escena.
portafiltro portafiltres.
portor -ra portador -a, portor -a.
posición posició.
postcenio postceni.
practicable practicable.
preestreno preestrena.
presencia escénica presència escènica.
prestidigitación prestidigitació.
prestidigitador -ra prestidigitador -a.
previa prèvia.
prima donna prima donna.
primer actor / primera actriz primer
actor / primera actriu.
primera dama primera dama.
proagon proagon.
procronismo procronisme.
producción producció.
productor -ra productor -a.
productora productora.
produir produir.
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proemio proemi.
profesional professional.
programa programa.
programa de mano programa de mà.
programa de temporada programa de
temporada.
programación programació.
progresión dramática progressió dramàtica.
prólogo pròleg.
propuesta escénica proposta escènica.
proscénico -ca proscènic -a.

proscenio prosceni.
protagonista protagonista (o protagoniste -a).
prótasis pròtasi.
proxémica proxèmica.
proyectar la voz projectar la veu.
prueba prova.
prueba de vestuario prova de vestuari.
público públic.
puente de luces pont de llums.
puente de maniobra pont de maniobra.
puesta en escena posada en escena.

Q
quedarse en blanco quedar-se en
blanc.

quid pro quo quid pro quo.

R
radioteatro radioteatre.
rampa rampa.
ranura via.
realidad escénica realitat escènica.
realismo realisme.
realismo socialista realisme socialista.
realista realista (o realiste -a).
rebote rebot.
recaudación recaptació.
recèlica recèlica.
recepción recepció.
receptividad receptivitat.
recitación recitació.
recitación engolada recitació engolada.
recital recital.
recitar recitar.
red xàrcia, xarxa, ret.
reescritura reescriptura.
reestreno reestrena.
regidor -ra regidor -a.
regulador regulador.
relajación relaxació.
relevé relevé.
rema rem.

renombre renom.
reparto repartiment.
repertorio repertori.
réplica rèplica.
representación representació.
representante representant.
representar representar.
respirar respirar.
restaurante espectáculo restaurant
espectacle.
retablo retaule.
retablo mecánico retaule mecànic.
retórica retòrica.
retórico -ca retòric -a.
reventa revenda.
revista revista.
ritmo ritme.
roca roca.
rodada rodada.
rol rol.
rola-bola rola-bola.
rompimiento rompiment.
rompimiento de arcada rompiment
d’arcada.
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rond de jambe rond de jambe.
rua rua.
rúbrica rúbrica.

rueda alemana roda alemanya.
rueda Cyr roda Cyr.

S
saco de arena sac d’arena.
sainete sainet.
sainetero -ra saineter -a.
sainetesco -ca sainetesc -a.
sainetista sainetista (o sainetiste -a).
sala de ensayos sala d’assajos.
sala de maquillaje sala de maquillatge.
salida eixida.
saltador de báscula / saltadora de
báscula saltador de bàscula / saltadora
de bàscula.
saltimbanqui saltimbanqui.
sastre -tra sastre / sastressa.
sátira sàtira.
satírico -ca satíric -a.
saturación saturació.
segmentación segmentació.
segunda embocadura segona embocadura.
señal senyal.
sesión sessió.

sesión golfa sessió golfa.
show xou, show.
showman showman.
show-woman show-woman.
signo escénico signe escènic.
silbar xiular.
simbolismo simbolisme.
sinopsis sinopsi.
siparium siparium.
sissone sissone.
sketch esquetx, sketch.
sobreactuación sobreactuació.
sobreactuar sobreactuar.
sobretitulado sobretitulat.
soliloquio soliloqui.
sombras chinescas ombres xineses.
subtexto subtext.
superproducción superproducció.
suplente suplent.
surrealismo surrealisme.

T
tablado cadafal.
tablao tablao.
tablas taules.
taller de escenografía taller d’escenografia.
taller de teatro taller de teatre.
tapiz de danza tapís de dansa.
taquilla taquilla.
taquillaje taquillatge.
taquillero -ra taquiller -a.
teatral teatral.
teatralidad teatralitat.
teatralización teatralització.
teatralizar teatralitzar.
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teatralmente teatralment.
teatrero -ra teatrer -a.
teatrino teatrí.
teatro teatre.
teatro de autómatas teatre d’autòmats.
teatro de bulevar teatre de bulevard.
teatro de calle teatre de carrer.
teatro de la crueldad teatre de la crueltat.
teatro de la muerte teatre de la mort.
teatro de objetos teatre d’objectes.
teatro de sombras teatre d’ombres.
teatro de títeres teatre de titelles.
teatro del absurdo teatre de l’absurd.
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teatro dentro del teatro teatre dins del
teatre.
teatro didáctico teatre didàctic.
teatro documental teatre documental.
teatro épico teatre èpic.
teatro familiar teatre familiar.
teatro físico teatre físic.
teatro futurista teatre futurista.
teatro gestual teatre gestual, teatre de
gest, gest2.
teatro independiente teatre independent.
teatro pobre teatre pobre.
teatro por horas teatre per hores.
teatro social teatre social.
teatro surrealista teatre surrealista.
teatro visual teatre visual.
teatrología teatrologia.
técnico de luz / técnica de luz tècnic de
llum / tècnica de llum.
técnico de sonido / técnica de sonido
tècnic de so / tècnica de so.
telar teler.
telas teles.
telón teló.
telón a la americana teló a l’americana.
telón a la italiana teló a la italiana.
telón a la veneciana teló a la veneciana.
telón brechtiano teló brechtià.
telón calado teló calat.
telón corto teló curt.
telón de boca teló de boca.
telón de fondo teló de fons.
telón de guillotina teló de guillotina.
telón de hierro teló de ferro.
telón griego teló grec.
telón metálico teló metàl·lic.
telonero -ra teloner -a.
tempo tempo.
temporada temporada.
temps levé temps levé.
tener cartel tindre cartell.
teoria del teatro teoria del teatre.
terma terma.
texto text.
texto espectacular text espectacular.

texto principal text principal.
texto secundario text secundari.
tiempo dramático temps dramàtic.
tiempo escénico temps escènic.
tifus tifus.
tira tira.
tira a la francesa tira a la francesa.
tira a la italiana tira a la italiana.
tiro tir.
títere titella, porrito. || marioneta.
títere titella, porrito. || marioneta.
títere de guante putxinel·li2, titella de
guant.
títere de varillas titella de vareta.
titiritero -ra titellaire.
tonadilla tonadilla.
tornapunta tornapunta.
torre de iluminación torre de llum.
torreta torreta.
tournée tournée.
tragedia tragèdia.
tragedia clásica tragèdia clàssica.
trágico -ca tràgic -a.
tragicomedia tragicomèdia.
tragicómico -ca tragicòmic -a.
trama trama.
tramoya tramoia.
tramoyista tramoista (o tramoiste -a).
trampa trampa.
trampantojo trampalull.
transformismo transformisme.
transformista transformista (o transformiste -a).
trapecio trapezi.
trapecista trapezista (o trapeziste -a).
trapería draperia.
trasformismo transformisme.
trasformista transformista (o transformiste -a).
traspunte traspunt.
trilogía trilogia.
tropo trop.
troupe troupe.
truco escénico truc escènic.
tul tul.
tutú tutú.
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U
unidad de acción unitat d’acció.
unidad de estilo unitat d’estil.
unidad de lugar unitat de lloc.

unidad de tiempo unitat de temps.
utilería utillatge.
utilería de mano utillatge de mà.

V
vaina bossa de decorat.
varal varal.
variedades varietats, varietés.
vedete vedet.
velario velari.
velarium velàrium.
ventrílocuo -cua ventríloc -íloqua.
ventriloquia ventrilòquia.
verismo verisme.
verosimilitud versemblança.
vestuario vestuari1-2.
vestuario de ensayo roba d’assaig.

vestuarista vestuarista (o vestuariste -a).
vicetiple vicetiple.
vis cómica vis còmica.
vocalización vocalització.
vocalizar vocalitzar.
vodevil vodevil.
vodevilesco -ca vodevilesc -a.
volantín volantí.
volatinero -ra volantiner -a.
voltereta volantí.
vomitorio vomitori.
voz en off veu en off.

Z
zanni zanni.
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zarzuela sarsuela.
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A
à bordereau a borderó.
à terre à terre.
abstract set decorat abstracte.
abstraction abstracció.
absurd absurd.
accessories accessoris.
accompaniment acompanyament. ||
acompanyament musical.
acoustics acústica.
acrobalance equilibrisme acrobàtic.
acrobat acròbata. || saltimbanqui.
acrobatics acrobàcia.
acrobatism acrobatisme.
act acte1. || número.
acta est fabula acta est fabula.
actancial model model actancial.
action acció.
actor of farces / actress of farces farsaire.
actor -tress actor / actriu.
actoral actoral.
ad libitum ad libitum.
adaptable stage escenari polivalent.
adaptation adaptació.
adjustable proscenium arch boca
regulable.
administrator administrador -a.
advertiser avisador -a.
advertising agent agent de publicitat.
aerial acrobat acròbata aeri / acròbata
aèria.
aerial acrobatics acrobàcia aèria.
aerial perch perxa aèria.
aerial ring cércol aeri.
aerial silks teles.
aerialist acròbata aeri / acròbata aèria.
aesthetics estètica.
affectation afectació.
affected afectat -ada.
affinity identificació.
agnition agnició.
agon agon.
agonist agonista (o agoniste -a).
allegorization al·legorització.
allegorize al·legoritzar.
allegory al·legoria.
amateur amateur.
amateur theatre circuit circuit teatral
d’aficionats.
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amateur theatre company companyia
d’aficionats.
ambiance creator ambientador -a.
ambiguity ambigüitat.
amnesia amnèsia.
amphitheatre amfiteatre.
amplifier amplificador.
anabolai anabolaí.
anachronism anacronisme.
anachronistic anacrònic -a.
anagnorisis anagnòrisi.
anapaest anapest.
angle angle.
animation animació.
antagonist antagonista (o antagoniste
-a).
anticlimax anticlímax.
antihero / antiheroine antiheroi -oïna.
antistrophe antístrofa.
apotheosis apoteosi.
applause aplaudiment.
apron-stage corbata.
àpropos apropòsit.
araceli araceli.
archetype arquetip, arquetipus.
archivist arxiver -a.
area microphone micròfon d’ambient.
arena pista.
arena stage escenari central.
armourer armer -a.
arrangement arranjament.
arranger arranjador -a.
art designer dissenyador artístic / dissenyadora artística.
art director director artístic1 / directora
artística.
articulation articulació.
artist artista (o artiste -a).
artistic diction dicció artística.
artistic director director artístic2 / directora artística.
artistic name nom artístic.
asbestos border bambolina tallafoc.
aside apart.
assemblé assemblé.
assistant director ajudant de direcció /
ajudanta de direcció, assistent de direcció / assistenta de direcció.
at rise passada.
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Atellan farce atel·lana, farsa atel·lana.
attendance entrada1.
attitude actitud, attitude.
attraction atracció.
auca auca.
audience auditori2. || públic.
audition audició1.
auditorium auditori1.

Auguste august.
author autor -a.
author of farces farsista (o farsiste -a).
authorship autoria.
auto acte2.
auto sacramental acte sacramental.
automata theatre teatre d’autòmats.

B
back light contrallum.
back stage fòrum.
back-drop teló de fons.
background background.
background actors figuració.
background music música de fons.
background music música d’escena.
backing telonet del rompiment, segon
teló de fons.
backstage backstage.
balancé balancé.
balance juggling equilibrisme amb
objectes.
balancer equilibrista (o equilibriste -a).
balancing on objects equilibrisme
sobre objectes.
balcony balcó. || balconet. || galeria.
bald motiló.
ballet ballet.
ballet dancer ballarí -ina.
ballonné ballonné.
band conjunt.
bar barra.
bar jumper barrista (o barriste -a).
bascule jumper saltador de bàscula /
saltadora de bàscula.
basic movement moviment bàsic.
battement battement.
batterie batterie.
battu battu.
bavastell bavastell.
beard barba.
beat batiment. || pausa.
behind the scenes entre bastidors.
bench banc.
benefit benefici.
bestiary bestiari.

Bharatanatyam bharatanatyam.
big top carpa.
binding clamp abraçadora.
biomechanics biomecànica.
bis bis.
black comedy comèdia negra.
blackout apagada, apagó, blackout. ||
fosc.
blacks cambra negra.
blinding light encegador.
blockbuster superproducció.
boards taules.
body expression expressió corporal.
bofetón bofetón.
boo esbroncada, aüc.
book flat bastidor de llibre.
book of rituals consueta1.
booth castell.
border bambolina.
bottom makeup maquillatge de fons.
bouffe buf1 -a.
boulevard theatre teatre de bulevard.
bourgeois comedy comèdia burgesa.
box llotja.
box office taquilla1.
box set decorat tancat.
box-office draw taquiller2 -a.
box-office receipts recaptació, taquilla2.
brace rem. || tornapunta.
braid guindaleta.
brail line tir.
bravo bravo.
break a leg merda, molta merda.
Brecht curtain teló brechtià.
Brechtian brechtià -ana.
bridge carrer.
brisé brisé.
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buffet ambigú.
buffo buf2 -a.
buffoonery bufonada.
bululú bululú.
bunraku bunraku.
burlesque burlesc, burlesque. || burlesc -a.
|| burlesca. || sainetesc -a.

burlesque comedy comèdia burlesca.
bush broom brotxa de campir.
buskin coturn.
butoh butoh.

C
caballo blanco cavall blanc.
cabaret cabaret.
caberet dancer cabareter -a.
cabriole cabriole.
café-théâtre café teatre.
callboy traspunt.
canovaccio canovaccio.
capacity aforament.
caper cabriola.
capstan argue.
carpet catifa.
casa de comedias casa de comèdies.
cast repartiment, elenc, quadro1.
casting càsting. || audició2.
casting director director de càsting /
directora de càsting.
castor carro d’americana.
catalyst catalitzador.
catastasis catàstasi.
catastrophe catàstrofe.
catcall esbroncada, aüc.
catch phrase frase ganxo.
catcher portador -a, portor -a.
catharsis catarsi.
cathartic catàrtic -a.
catwalk passarel·la2.
cavea càvea.
censor censor -a.
censorship censura.
centering cintra.
central line línia del mig, línia central.
central pole antena central.
central space espai central.
ceremonial dance dansa cerimonial.
chamber set decorat d’interior.
chandelier aranya.
change mutació.
change of scenery canvi de decorat.
character caràcter.
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character actor / character actress
actor de caràcter / actriu de caràcter.
character construction construcció del
personatge.
character role paper de caràcter.
characterisation makeup maquillatge
de caracterització.
characteristic característic -a.
characterization caracterització.
chassé chassé.
Chinese pole perxa xinesa.
choregus corega.
choreographer coreògraf -a.
choreography coreografia.
chorister corista (o coriste -a).
chorus cor.
chorus-girl vicetiple.
circuit circuit.
circus circ. || circense.
circus school escola de circ.
claque clec, claca, tifus.
classic ballet ballet clàssic.
classical clàssic -a.
classical dance dansa clàssica.
classical tragedy tragèdia clàssica.
cleated vertical support tascó.
cliché clixé.
climax clímax.
cloak-and-dagger play comèdia de
capa i espasa.
cloak-and-sword play comèdia de
capa i espasa.
cloakroom vestuari3.
clothes rack burra.
cloud núvol.
cloud swing corda volant.
clown bufó -ona. || pallasso, clown. ||
graciós-osa.
club club.
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co-author coautor -a.
cold colour color fred.
colirio col·liri.
coliseum coliseu.
collage collage.
collective creation creació col·lectiva.
collective scenography escenografia
col·lectiva.
collodion col·lodió.
colloquium col·loqui1, diàleg1. || colloqui2, raonament.
coloquiero col·loquier.
colour frame portafiltres.
colour varnish vernís de color.
Columbina colombina.
comedia de figurón comèdia de figura.
comedia suelta plec de comèdia.
comedian comediant -a. || còmic2-3 -a.
comedian dell’arte comediant de l’art /
comedianta de l’art.
comedic còmic4 -a.
comédie-ballet comèdia ballet.
comedy comèdia.
comedy of character comèdia de caràcters.
comedy of ideas comèdia d’idees.
comedy of intrigue comèdia d’intriga.
comedy of magic comèdia de màgia.
comedy of manners comèdia de costums.
comedy of philosophy comèdia filosòfica.
comedy playwright comediògraf -a.
comedy-drama comèdia dramàtica.
comic còmic1 -a.
comic acrobatics acrobàcia còmica.
comic actor / comic actress actor còmic / actriu còmica.
comic counterpoint contrapunt còmic.
comic opera comèdia lírica. || òpera
còmica.
comical còmic4 -a.
commedia dell’arte comèdia de l’art.
commercial theatre company companyia comercial.
commercial theatrical circuit circuit
teatral comercial.
company companyia. || empresa.
compère animador -a.
complication complicació.
complimentary ticket entrada de favor.
composer compositor -a.
composition composició.

comprehensibility comprensibilitat.
comprimario comprimari -ària.
conclusion conclusió.
confidant confident.
conflict conflicte.
conjurer prestidigitador -a.
conjuring il·lusionisme. || prestidigitació.
conjuring trick trampa.
conjuror il·lusionista1 (o il·lusioniste -a).
connotation connotació.
constructed set decorat corpori, decorat a la francesa.
construction drawings dibuixos de
construcció.
contemporany dance dansa contemporània.
contemporary ballet ballet contemporani.
contest certamen.
context context.
contortionism contorsionisme.
contortionist contorsionista (o contorsioniste -a).
contour curtain cortina veneciana, teló
a la veneciana.
control bar creu.
convention convenció.
co-producer coproductor -a.
co-production coproducció.
coreuta coreuta.
coronació coronació.
corral corral.
corral de comedias corral de comèdies.
coryphaeus corifeu.
costume assistant ajudant de vestuari /
ajudanta de vestuari.
costume design figurí.
costume designer dissenyador de
vestuari / dissenyadora de vestuari. ||
figurinista (o figuriniste -a).
costume jewellery bijuteria.
costumes vestuari1-2.
counterpoint contrapunt.
counterweight box caixa de contrapés,
àncora.
coup de théâtre colp de teatre.
creation creació.
credits crèdits.
criticaster criticastre -a.
crux nuc.
cue peu. || rèplica.
cueing script guió tècnic.
cupola cúpula.
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curtain teló, cortina.
curtain line línia de teló, línia de quadro.
curtain webbing cingla de teló.
curtains cortinatge.

cut cloth rompiment.
cut drop teló calat.
cyclorama ciclorama.
Cyr wheel roda Cyr.

D
dance ball, dansa.
dance school escola de dansa.
dance theater dansa teatre.
dance troupe cos de ball.
dance wall hanging tapís de dansa.
dancer ballador -a.
dancing ball.
dapreries draperia.
déboulé déboulé.
debut debut.
debutante debutant.
declamation declamació.
declamatory declamatori -òria.
decorative light joc de llums1.
decorum decor.
deflector deflector.
dégagé dégagé.
denegation denegació.
détourné détourné.
deus ex machina deus ex machina.
deuteragonist deuteragonista (o deuteragoniste -a).
development desenrotllament.
développé développé.
dialogist dialogista (o dialogiste -a).
dialogue diàleg.
diaphragm diafragma.
diazoma diazoma.
diction dicció.
didactic play obra didàctica.
didactic theatre teatre didàctic.
didascalia didascàlia.
dilemma dilema.
dimmer regulador, dimmer.
diorama diorama.
dioramic dioràmic -a.
direction direcció.
direction of actors direcció d’actors.
directional microphone micròfon
direccional.
director director -a.
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director’s prompt book quadern de
direcció, llibret del director.
disguise disfressa.
disguise makeup maquillatge de disfressa.
disparate disbarat.
distancing effect distanciament.
divertimento divertimento.
divo -a divo -a.
documentary theater teatre documental.
dominus gregis dominus gregis.
door wing bastidor de porta.
dottore dottore.
double contrafigura. || doblet2.
doubling doblet1.
downstage a boca.
drama drama.
dramatic dramàtic -a. || teatrer1 -a.
dramatic action acció dramàtica.
dramatic actor / dramatic actress
actor dramàtic / actriu dramàtica.
dramatic arts art dramàtic.
dramatic composition composició
dramàtica.
dramatic construction construcció
dramàtica.
dramatic cycle cicle dramàtic.
dramatic declamation declamació
dramàtica.
dramatic gesture dramatisme3.
dramatic irony ironia dramàtica.
dramatic play joc dramàtic.
dramatic poem poema dramàtic.
dramatic progression progressió dramàtica.
dramatic quality dramatisme2.
dramatic school escola d’art dramàtic.
dramatic space espai dramàtic.
dramatic time temps dramàtic.
dramatis personae dramatis personae.
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dramatisation dramatització.
dramatism dramatisme1.
dramatist autor teatral / autor teatral,
autor dramàtic /autora dramàtica, dramaturg -a.
dramatized reading lectura dramatitzada.
dramaturgic dramatúrgic -a.
dramaturgy dramatúrgia.
drapery setting cambra de cortines.
drapes draperia.
draw curtain cortina americana, cortina
a la grega, cortina de boca, teló a l’americana, teló grec.

drawing disseny tècnic de realització.
drawing-room play comèdia de saló.
dress circle entresol.
dress rehearsal prova de vestuari. ||
assaig general.
dresser vestuarista (o vestuariste -a). ||
sastre / sastressa. || ajudant de cambra /
ajudanta de cambra.
dressing room camerino.
drop curtain cortina de guillotina, teló
de guillotina.
dumb show pantomima.
dynamic scene escena dinàmica.

E
échappé échappé.
eclogue ègloga.
effect of reality efecte de realitat.
ekkyklema ekkyklema.
elevation alçat.
elizabethan stage escenari isabelí.
emotional memory memòria emotiva.
empathy empatia.
emphasis accent, èmfasi.
en l’air en l’air.
ending desenllaç.
energy energia.
ensemble conjunt.
ensemble scene escena de conjunt.
entertainment page cartellera.
entrance entrada4, eixida.
entrechat entrechat.
entremés entremés.
entremesista entremesista (o entremesiste -a).
epiblema epiblema.
epic theatre teatre èpic.
epilogue epíleg.
epirrhema epirrema.
episode episodi.

epithesis epítasi.
equilibristics equilibrisme.
equilibrium equilibri.
erudite declamation declamació erudita.
escapologist escapista (o escapiste -a).
escapology escapisme.
esperpentic esperpèntic -a.
esperpento esperpent.
established consagrat -ada.
eurythmy eurítmia.
exit mutis.
exodos èxode.
expedition jornada.
expressionism expressionisme.
expressionist expressionista (o expressioniste -a).
expressive reading lectura expressiva,
lectura teatral.
exterior scene escena d’exterior.
exterior set decorat d’exterior.
external conflict conflicte extern.
extra comparsa. || figurant.
extrachoral dialogue diàleg extracoral.
extras comparseria. || figuració.
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F
fabula cothurnata fabula cothurnata.
fabula palliata fabula palliata.
fabula praetexta fabula praetexta.
fabula togata fabula togata.
fakir faquir.
false proscenium segona embocadura.
fame fama, anomenada, renom.
family theatre teatre familiar.
famous famós -osa.
faraute faraut.
farce farsa.
farcical sainetesc -a.
fee caixet.
féerie féerie.
figurative set decorat figuratiu.
figure figura2.
fin de fiesta fi de festa1.
fire curtain tallafoc, teló de ferro, teló
metàl·lic.
first row davantera.
flamenco flamenc.
flamenco dancer bailaor -a.
flange brida.
flat character personatge pla.
flies teler.
flight harness arnés de vol.
flipper bastidor amb aleta.
flipper-tail aleta.
floor acrobat acròbata de terra.
flown set decorat penjat.
fly floor passarel·la1.
fly tower alts.

fly-bridge pont de maniobra.
flyer àgil.
fog machine màquina de fum.
foliage border bambolina de bosc.
folla folla.
follow spotlight canó.
fool graciós-osa.
footlights bateria de llums, bateria.
foreditch contrafossa.
Fortuny’s cupola cúpula Fortuny.
fouetté fouetté.
fourth wall quarta paret.
foyer foyer.
frame armadura.
framed bastigi armat.
framed scenery decorat armat.
framework bastigi.
free admission entrada lliure.
fregolism fregolisme.
French brace pota de gall.
French curtain cortina a la francesa.
French flat ferma.
front curtain teló de boca.
front row davantera.
frontal space espai frontal.
full house ple.
funambulism funambulisme.
funambulist funambulista (o funambuliste -a), funàmbul -a.
furniture mobiliari, moblatge.
futurist theatre teatre futurista.

G
gallery galliner, cassola, paradís.
gangarilla gangarilla.
gap between two beams carrera.
gatada gatada.
gegant gegant -a.
generic actor / generic actress actor
genèric / actriu genèrica.
género chico género chico.
genre gènere.
German masking aforar a l’alemanya.
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German rehearsal assaig a l’alemanya.
German wheel roda alemanya.
gesture gest1.
gestus gestus.
gig bolo.
giraffe unicycle monocicle de girafa.
giratory platform disc giratori.
glissade glissade.
goal objectiu.
gobo calat.
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good audience bona entrada.
good crowd bona entrada.
grand finale fi de festa2.
grand-guignol grand-guignol.
Greek comedy comèdia grega.
grid pinta.
grid block carro.
grille engraellat.
groove via.

grotesque grotesc -a.
ground acrobat acròbata de terra.
ground acrobatics acrobàcia en terra.
ground plan planta.
ground skills acrobàcia en terra.
group col·lectiu. || conjunt.
group of strolling players faràndula2.
guest star artista convidat / artista
convidada.

H
hair whitener blanc de cabell.
hairstyle pentinat.
half price admission mitja entrada2-3.
half-full mitja entrada1.
ham actor / ham actress comicastre -a.
hamartia hamartia.
hanamichi hanamichi.
hand properties attrezzo de mà. ||
utillatge de mà.
hand puppet putxinel·li2, titella de
guant.
happening happening.
harlequin arlequí1.
harlequinade arlequinada.
heart nuc.
height walkway passarel·la d’altures.
hem pocket bossa de decorat.
Hercules hèrcules.

hero / heroine heroi -oïna.
heroic comedy comèdia heroica.
hidden change mutació en fosc.
high comedy alta comèdia.
hilarotragedy hilarotragèdia.
historical drama drama històric.
histrion histrió.
histrionic histriònic -a.
histrionism histrionisme.
horizontal bar barra fixa.
house border guardamalles.
house light artefacte de sala.
house manager cap de sala.
human pyramid piràmide humana.
humor comicitat.
Hungarian teeterboard bàscula hongaresa.
hybris hybris.

I
identification identificació.
illumination artifact artefacte d’illuminació.
illusion il·lusió.
illusionism il·lusionisme.
illusionist il·lusionista1 (o il·lusioniste -a).
imitation imitació.
imitator imitador -a.
immagination imaginació.
improshow improshow.
improvisation improvisació.

incidental music música incidental.
independent circuit circuit independent. || circuit paral·lel1.
independent company companyia
independent.
independent theatre teatre independent.
ingénue ingènua, dama ingènua.
institutional circuit circuit institucional.
interior scene escena d’interior.
interlude interludi.
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intermediate intermedi.
internal conflict conflicte intern.
interpretation interpretació.
interpretative interpretatiu -iva.
interpreter intèrpret.
interval entreacte, blanc, descans.

intrachoral dialogue diàleg intracoral.
invention invenció.
iris diaphragm diafragma iris.
Italian masking aforar a la italiana.
Italian rehearsal assaig a la italiana.
Italian stage escenari a la italiana.

J
jeer esbroncada, aüc.
jeté jeté.
joc joc.
joc de pallissa joc de pallissa.
joguet joguet.

jongleur joglar -aressa.
juggler malabarista (o malabariste -a).
juggling joc malabar, malabarisme.
jute webbing cingla.
juvenile lead galant.

K
kabuki kabuki.
kathak kathak.
kathakali kathakali.

kinesics cinèsica.
Korean teeterboard bàscula coreana.
lady dama.

L
lamp aplic de servici.
lash screw galotxa.
late night showing sessió golfa.
lateral box llotja lateral.
Latin comedy comèdia llatina.
law of the three unities llei de les tres
unitats.
lazzi lazzi.
lead role paper estel·lar.
leader of a theatre company cap de
companyia.
leading actor / leading actress actor
principal / actriu principal.
leading man / leading lady primer
actor / primera actriu.
leading role paper principal.
leg drop cameta.
libretto llibret.
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lift ascensor.
light llum.
light bridge pont de llums.
light cone con de llum.
light tormentor varal.
lightbox caixa de llums.
lighting il·luminació. || luminotècnia.
lighting designer il·luminador -a, dissenyador d’il·luminació / dissenyadora
d’il·luminació.
lighting diagram diagrama d’illuminació.
lighting director il·luminador -a.
lighting effect efecte de llum, efecte
d’il·luminació.
lighting plot guió de llums.
lighting technician luminotècnic1 -a. ||
tècnic de llum / tècnica de llum.
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lighting tower torre de llum.
light-rope corda tensa.
line of action línia d’acció.
line of sight línia de visibilitat.
linkage encadenament.
liturgical declamation declamació
litúrgica.
liturgical drama drama litúrgic.
living Nativity scene betlem vivent.

loa lloa.
low comedy comèdia baixa.
low-wire walking equilibrisme sobre
cable.
luminotechnical luminotècnic2 -a.
lyric dialogue diàleg líric.
lyric drama drama líric.
lyrical líric -a.

M
Macbeth trap escotilló, trapa.
machine màquina.
magic il·lusionisme, màgia.
magic lantern llanterna màgica.
magical il·lusionista2 (o il·lusioniste -a).
magician il·lusionista1 (o il·lusioniste -a),
mag -a, prestidigitador -a.
main action acció principal.
main actress primera dama.
main character personatge principal.
main plot argument principal.
main pole antena central.
main text text principal.
makeup maquillatge.
makeup artist maquillador -a.
makeup designer caracteritzador -a.
makeup remover desmaquillador -a.
makeup room sala de maquillatge.
manager agent. || empresari -ària. ||
representant, mànager.
Manipuri dance manipuri.
mansion mansió.
máquina real màquina reial.
marionette marioneta, titella de fils,
figura corpòria.
marionette artist marionetista (o marionetiste -a).
mask màsquera, màscara.
masking-piece telonet del rompiment,
segon teló de fons.
masque masquerada, mascarada.
masquerade moixiganga.
master of ceremonies animador -a.
matinée matinal. || matiné.
melodrama melodrama.
melodramatic melodramàtic -a.
melologue melòleg.

memorizing memorització.
metatheatre metateatre. || teatre dins
del teatre.
microphone micròfon.
middle comedy comèdia mitjana.
mime mim. || mímica.
mimesis mimesi.
mimiambus mimiambe.
mimic mímic -a.
mimodrama mimodrama.
mimographer mimògraf -a.
minstrel joglar -aressa.
miracle miracle.
mistake equívoc. || quid pro quo.
mistake of the plot equívoc argumental.
mixed dialogue diàleg mixt.
mock bullfight xarlotada.
model maqueta.
modulation modulació.
monodrama monodrama.
monologist monologuista (o monologuiste -a).
monologue monòleg.
monologuist monologuista (o monologuiste -a).
motif motiu.
motivation motivació.
multiplex stage escenari múltiple.
multitude scene escena de masses.
music director director musical / directora musical.
music drama drama musical.
music hall music-hall.
musical musical, comèdia musical.
musical editing muntatge musical.
musical theatre obra musical.
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mute scene escena muda.
mutilation mutilació.
mystery misteri.

mythological comedy comèdia mitològica.

N
nano nano -a.
narrator narrador -a.
national company companyia nacional.
naturalist diction dicció naturalista.
naumachy naumàquia.
nemesis nèmesi.
net xàrcia, xarxa, ret.

neutral mask màsquera neutra.
new novell -a.
new comedy comèdia nova.
nightclub local nocturn.
Noh noh.
normal make-up maquillatge normal.

O
opening sight line butaca de descoberta.
opera òpera1-2.
opera buffa òpera bufa.
opera house òpera3.
operetta opereta.
orator declamador -a.
orchestra orquestra.
orchestra pit fossa de l’orquestra.
original original.
orta oyunu orta oyunu.
oscillating perch perxa oscil·lant.
ostension ostensió.
ovation ovació.
overacting sobreactuació.

objective music música objectiva.
obligatory scene escena obligatòria.
obstacle obstacle.
of a tightrope walker funambulesc -a.
of a tightrope walking funambulesc -a.
offstage entre bastidors.
old comedy comèdia antiga.
olio drop comodí2.
omnidirectional microphone micròfon
multidireccional.
one-man band home orquestra.
one-woman band dona orquestra.
onkos onkos.
open stage espai escènic obert.
opening descoberta, aforada.

P
painted set decorat pintat.
panorama panorama.
pantomime pantomim. || pantomima.
pantomimic pantomímic -a.
parabasis paràbasi.
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parable paràbola.
paradoxical composition composició
paradoxal.
paratheatre parateatre.
paratheatrical parateatral.
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parodic paròdic -a.
parodist parodista (o parodiste -a).
parodos pàrode.
parody paròdia.
particular particular.
pas de bourrée pas de bourrée.
pas de chat pas de chat.
Passion play passió.
pastoral comedy comèdia pastoral,
comèdia pastoril.
pastorets pastorets.
perfomance text text espectacular.
performance actuació. || funció. || performance.
performance director director d’escena2 / directora d’escena.
performing arts arts escèniques.
performing arts workshop taller de
teatre.
periact periacte.
permanent set decorat fix, decorat
permanent.
phantasmagoria fantasmagoria.
physical theatre teatre físic.
piece peça. piece of scenery element
escenogràfic.
pierrot pierrot.
piqué piqué.
pirouette pirueta.
pit platea, pati de butaques.
pitch estafa.
places please a escena.
platform practicable.
play obra de teatre, obra. || peça.
play of light joc de llums2.
play on words joc de paraules.
playback playback.
playwright dramaturg -a.
plié plié.
plot argument1. || intriga. || trama.
plot summary argument2.
plot twist gir dramàtic.
plumminess engolament.
pole antena, torreta.
pomegranate magrana.
pompous recitation recitació engolada.
poor theatre teatre pobre.
portable dressing room camerino de
transformació.
position posició.
poster cartell.
postscenium postceni.
powder puff bronxa.

preface pròleg.
premiere estrena.
press agent agent de premsa.
prestidigitation prestidigitació.
prestidigitator prestidigitador -a.
preview preestrena. || prèvia.
previous critique crítica prèvia.
prima donna prima donna.
principal character personatge principal.
proagon proagon.
problem play obra de tesi, obra de
problema.
prochronism procronisme.
producer productor -a.
production producció.
production assistant ajudant de producció / ajudanta de producció.
production company productora.
production director director de producció / directora de producció.
proem proemi.
professional professional.
professional company companyia
professional.
profile spotlight focus de retall.
programme programa. || programa de
mà.
programming programació.
projected scenery decorat projectat.
projection impostació.
projection angle angle de projecció,
angle d’inclinació, angle del feix de
projecció.
projection booth cabina de projecció.
prologue pròleg.
prompt apunt.
prompt book quadern de regidoria.
prompt box coverol.
prompter apuntador -a, consueta2.
properties attrezzo, utillatge.
properties table taula d’attrezzo.
property man / property mistress
attrezzista (o attrezziste -a).
property room magatzem d’attrezzo.
proscenic proscènic -a.
proscenium prosceni.
proscenium arch arc del prosceni, arc
d’embocadura.
proscenium opening obertura de la
boca.
protagonist protagonista (o protagoniste -a).
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protasis pròtasi.
proxemics proxèmica.
pulcinella putxinel·li1.
puppet titella, porrito.

puppet show guinyol.
puppeteer titellaire. || manipulador -a.
puppetry teatre de titelles.

Q
quarter pole perxa.
quick change transformisme.
quick-change artist transformista (o
transformiste -a).

quick-change scenery decorat transformable.

R
radio drama radioteatre.
rafter cabiró.
rain machine màquina de pluja.
ramp rampa.
range abast.
reading lectura.
realism realisme.
realist realista (o realiste -a).
realistic set decorat realista.
rebound rebot.
recèlica recèlica.
reception recepció.
receptivity receptivitat.
recital recital.
recitation recitació.
recited declamation declamació recitada.
reciter declamador -a.
recruitment agency agència de contractació.
rehearsal assaig, prova.
rehearsal clothes roba d’assaig.
rehearsal room sala d’assajos.
relaxation relaxació.
relevé relevé.
repertoire repertori.
repertory company companyia de
repertori.
repertory set decorat de repertori.
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representation representació.
reredos retaule.
resale revenda.
resonant set decorat sonor.
retablo mecánico retaule mecànic.
revival reestrena.
revolving stage escenari giratori.
revue revista.
rewriting reescriptura.
rhetoric retòrica.
rhetorical retòric -a.
rhythm ritme.
rider cavallista (o cavalliste -a).
ring down the curtain teló avall.
ring up the curtain teló amunt.
roca roca.
rod puppet titella de vareta. || titella de
peu i vareta.
rol rol.
rola-bola rola-bola.
role paper.
Roman curtain cortina a la romana.
romantic comedy comèdia romàntica.
rond de jambe rond de jambe.
roof frame armadura de coberta.
round character personatge redó.
running en cartell.
Russian teeterboard bàscula russa.
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S
sainete sainet.
sand bag sac d’arena.
satire sàtira.
satiric comedy comèdia satírica.
satirical satíric -a.
saturation saturació.
scene escena. || quadro2, quadre.
scene shifter tramoista (o tramoiste -a).
scenery decorat.
scenic escènic -a.
scenic artist escenògraf realitzador /
escenògrafa realitzadora.
scenic design disseny escenogràfic.
scenic designer dissenyador escenogràfic / dissenyadora escenogràfica,
escenògraf dissenyador / escenògrafa
dissenyadora.
scenic element mort.
scenic movement moviment escènic.
scenic painter pintor escenògraf / pintora escenògrafa.
scenic proposal proposta escènica.
scenic reality realitat escènica.
scenic sign signe escènic.
scenic space espai escènic, espai teatral.
scenic time temps escènic.
scenic trick truc escènic.
scenographer escenògraf -a, decorador
-a.
scenographic escenogràfic -a.
scenographic accessories complements escenogràfics.
scenography escenografia, decoració.
scenography workshop taller d’escenografia.
scenotechnics escenotècnia.
school of acting escola d’art dramàtic.
school of dramatic art escola d’art
dramàtic.
screen pantalla.
screwball comedy comèdia d’embolic.
script guió.
scripted dialogat -ada.
season temporada.
season program programa de temporada.
season ticket abonament.
seat butaca, localitat2.
seating plan plànol de sala.

secondary action acció secundària.
secondary movement moviment secundari.
secondary text text secundari.
segmentation segmentació.
sensationalism efectisme.
sensationalist efectista (o efectiste -a).
sense of theatre teatralitat.
separate pipe pocket behind hem
faldeta.
session sessió.
set constructor escenògraf realitzador /
escenògrafa realitzadora.
set for rent decorat de lloguer.
set model teatrí.
set piece aplic.
setting ambientació.
shadow puppetry teatre d’ombres. ||
ombres xineses.
shared scene escena compartida.
short tour minigira.
show xou, show.
show business faràndula1.
show restaurant restaurant espectacle.
show woman show-woman.
showing en cartell.
showman showman.
side pole peu dret.
sidewall rodada.
sight quadro3, quadre.
sight line visual descoberta.
signal senyal.
silent character personatge mut.
simultaneous action acció simultània.
simultaneous set decorat simultani.
singer cantant.
siparium siparium.
sissone sissone.
sketch esquetx, sketch.
sky border bambolina de cel.
slack rope corda fluixa, maroma.
slack wire cable fluix.
slapstick commedy astracanada.
sleight of hand joc de mans. || passapassa.
slider carrer estret.
sloping rope corda inclinada.
sloping wire cable inclinat.
snow machine màquina de neu.
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social theatre teatre social.
socialist realism realisme socialista.
soliloquy soliloqui.
somersault volantí.
song cançó.
sound designer dissenyador de so /
dissenyadora de so.
sound editing muntatge de so.
sound effect efecte de so.
sound effects machine màquina d’efectes de so.
sound field camp acústic.
sound space espai sonor.
sound technician tècnic de so / tècnica
de so.
space espai.
Spanish web corda espanyola.
Spanish white blanc d’Espanya.
special effect efecte especial.
special effects box caixa d’efectes especials.
spectacle espectacle.
spectator espectador -a.
speech parlament.
spike marca.
spoken dance ball parlat.
spotter assistent -a, parador -a.
stable company companyia estable.
stage escenari. || cadafal. || doble estafa.
stage curtain lighting il·luminació del
teló de boca.
stage device dispositiu escènic.
stage direction acotació, rúbrica.
stage door entrada d’artistes.
stage house caixa de l’escenari.
stage left esquerra de l’escena.
stage lighting il·luminació de l’escena,
il·luminació de l’àrea d’actuació.
stage machinery tramoia.
stage manager regidor -a.
stage monitor speaker monitor d’escenari.
stage movement joc escènic.
stage opening boca, boca de l’escenari,
boca d’escena, embocadura.
stage presence presència escènica.
stage right dreta de l’escena.
stage section caixa.
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staged reading lectura escenificada,
lectura interpretativa, lectura teatral1,
lectura teatralitzada.
staging escenificació, muntatge, posada
en escena.
stalls platea, pati de butaques.
standup comedian còmic verbal /
còmica verbal.
Stanislavsky method mètode de Stanislavski.
star figura1.
stasimon estàsim.
static scene escena estàtica, escena
quieta.
stay tornapunta.
stereotype estereotip.
stichic dialogue diàleg estíquic.
stichomythia esticomítia.
storyteller contacontes.
street parade rua.
street show espectacle de carrer.
street theatre teatre de carrer.
strip tira.
strolling player faranduler -a.
strophe estrofa.
strut tornapunta.
stub esbós.
stylisation estilització.
subframe fals bastidor.
subject assumpte.
subjective music música subjectiva.
subplot argument secundari, intriga
secundària.
subtext subtext.
support band teloner -a.
supporting actor / supporting actress actor de repartiment / actriu de
repartiment, actor secundari / actriu
secundària.
supporting character personatge
secundari.
surrealism surrealisme.
surrealist theatre teatre surrealista.
surtitle sobretitulat.
swazzle llengüeta.
symbolism simbolisme.
synopsis sinopsi.
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T
tablao tablao.
tableau curtain cortina de pavelló,
cortina a la italiana, teló a la italiana.
tabs teló curt.
tag line peu de final d’obra.
takings entrada3.
talk col·loqui1, diàleg1. || col·loqui2, raonament.
teaser bambolinó.
teatro por horas teatre per hores.
technical director director tècnic /
directora tècnica.
technical movements moviments
tècnics.
technical rehearsal assaig tècnic.
teeterboard bàscula.
tempo tempo.
temps levé temps levé.
text text1.
text analysis anàlisi del text.
theatralization teatralització.
theatre teatre.
theatre collection col·lecció teatral.
theatre critic crític teatral / crítica teatral.
theatre criticism crítica teatral1.
theatre of cruelty teatre de la crueltat.
theatre of death teatre de la mort.
theatre of gesture teatre gestual, teatre
de gest, gest2.
theatre of objects teatre d’objectes.
theatre of the absurd teatre de l’absurd.
theatre workshop aula de teatre.
theatregoer teatrer2 -a.
theatrical teatral, teatrer1 -a.
theatrical bookshop llibreria teatral.
theatrical circuit circuit teatral.
theatrical code codi teatral.
theatrical communication comunicació
teatral.
theatrical critique crítica teatral2.
theatrical effect efecte teatral.
theatrical poetics poètica teatral.
theatrically teatralment.
theatrology teatrologia.
theory of theatre teoria del teatre.
three-dimensional corpori -òria.
thunder box caixa de trons.

thunder machine màquina de trons.
ticket entrada2, localitat1.
ticket seller taquiller1 -a.
tickets taquillatge.
tight wire cable.
tightrope walker funambulista (o funambuliste -a), fildaramista (o fildaramiste -a), volantiner -a.
tightrope walking funambulisme.
timing cronometria, cronometratge.
title role paper titular.
to act accionar.
to annotate acotar.
to applaud ovacionar.
to articulate articular.
to be a box-office hit fer taquilla.
to be on stage estar en escena.
to be well known tindre cartell.
to begin with a blackout obrir en fosc,
començar en fosc.
to boo esbroncar, aücar.
to bring in donar l’entrada.
to build armar.
to build the set muntar2.
to censure censurar.
to choreograph coreografiar.
to cleat engalotxar.
to close ancar-se.
to close the curtain tancar el teló.
to compose compondre.
to conduct dirigir.
to co-produce coproduir.
to dance ballar, dansar.
to declaim declamar.
to direct dirigir.
to dismantle desarmar.
to double doblar2, fer doblet.
to dramatise dramatitzar.
to dress up caracteritzar.
to emphasize accentuar, emfatitzar.
to epitomize encarnar2.
to establish consagrar.
to exit fer mutis.
to freeze up congelar-se.
to go blank quedar-se en blanc.
to go down baixar.
to go for the laugh buscar la rialla.
to ground paint campir.
to imitate imitar.
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to improvise improvisar.
to interpret interpretar.
to jeer aücar.
to light il·luminar.
to make one’s debut debutar.
to make up maquillar.
to manipulate manipular.
to mask aforar.
to memorise memoritzar.
to mimic mimar.
to modulate modular.
to mutilate mutilar.
to nuance matisar.
to open obrir-se.
to overact sobreactuar.
to parody parodiar.
to perform representar1.
to play actuar. || representar2, encarnar1.
to play opposite donar la rèplica.
to premiere estrenar.
to produce produir.
to project one’s voice impostar, collocar la veu.
to purchase a season ticket abonar.
to recite recitar.
to remove the makeup / to remove
one’s makeup desmaquillar.
to repeat bisar.
to script dialogar.
to seek applause buscar l’aplaudiment.
to set ambientar. || fixar.
to shade fer un fosc.
to slow down respirar.
to spike the stage marcar l’escena.
to stage escenificar, posar en escena.
to strip desmuntar.
to take several parts doblar1, fer doblet.
to theatralize teatralitzar.

to throw one’s voice projectar la veu.
to trim anivellar, acoblar.
to vocalise vocalitzar.
to whistle xiular.
toggle cassanell.
tonadilla tonadilla.
top of the bill cap de cartell.
tormentor arlequí2, bastidor de boca.
tour gira, tournée.
touring company companyia ambulant.
touring show bolo.
tragedian tràgic2-3 -a.
tragedy tragèdia.
tragic tràgic1 -a.
tragic error falta tràgica.
tragic flaw falta tràgica.
tragic inversion inversió tràgica.
tragic irony ironia tràgica.
tragicomedy tragicomèdia.
tragicomic tragicòmic -a.
trampoline llit elàstic.
trap trampa.
trap door hinge frontissa de soterrani.
trap room fossa.
trapeze trapezi.
trapeze artist trapezista (o trapeziste
-a).
traveller curtain cortina americana,
cortina a la grega, cortina de boca, teló a
l’americana, teló grec.
trilogy trilogia.
trompe-l’oeil trampalull.
trope trop.
troupe troupe.
tulle tul.
turnbuckle sling cabestrell tensor.
tutu tutú.

U
understudy suplent.
unexpected event peripècia.
unicycle monocicle.
unity of action unitat d’acció.
unity of place unitat de lloc.
unity of style unitat d’estil.
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unity of time unitat de temps.
unpaid trainee meritori -òria.
update actualització.
upstage a fòrum.
usher -ette acomodador -a.
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V
variety varietats, varietés.
vaudeville vodevil, comèdia lleugera.
vaudevillian vodevilesc -a.
vedette vedet.
velarium velari, velàrium.
Venetian curtain cortina veneciana,
teló a la veneciana.
ventriloquism ventrilòquia.
ventriloquist ventríloc -íloqua.
ventriloquistic ventríloc -íloqua.
ventriloquy ventrilòquia.
verbal set decorat verbal.
verisimilitude versemblança.

verism verisme.
vertical dance dansa vertical.
vertical rope corda llisa.
videoprojector canó de projecció.
vis comica vis còmica.
vista scene change mutació a la vista,
canvi a la vista.
visual effect efecte visual.
visual line línia visual.
visual theatre teatre visual.
vocalisation vocalització.
voice-over veu en off, off.
vomitorium vomitori.

W
wind machine màquina de vent.
wing ala. || bastidor. || costat.
wing carriage carriot.
wireless microphone micròfon sense fil.
workshop master mestre de taller /
mestra de taller.
writer of farces farsista (o farsiste -a).
writer of sainetes sainetista (o sainetiste
-a), saineter -a.

wagon carra.
walling rodada.
wardrobe vestuari1-2.
warm colour color càlid.
warning avís.
white varnish vernís blanc.
wig perruca, peluca.
wild card actor / wild card actress
comodí1.

X
X-shaped arms braços aspats.

Y
young lady dama jove.
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Z
zanni zanni.
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zarzuela sarsuela.
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A
à bordereau a borderó.
à l’affiche en cartell.
à la face a boca.
à moitié plein mitja entrada1.
à succès taquiller2 -a.
à terre à terre.
abonnement abonament.
abonner abonar.
abstraction abstracció.
absurde absurd.
accessoires accessoris. || attrezzo, utillatge.
accessoires de jeu attrezzo de mà,
utillatge de mà.
accessoires scénographiques complements escenogràfics.
accessoiriste attrezzista (o attrezziste -a).
accompagnement acompanyament.
accompagnement musical acompanyament musical.
acoustique acústica.
acrobate acròbata.
acrobate aérien / acrobate aérienne
acròbata aeri / acròbata aèria.
acrobate au tapis acròbata de terra.
acrobatie acrobàcia.
acrobatie aérienne acrobàcia aèria.
acrobatie au sol acrobàcia en terra.
acrobatie comique acrobàcia còmica.
acrobatisme acrobatisme.
acta est fabula acta est fabula.
acte acte1.
acteur à tout jouer / actrice à tout
jouer comodí1.
acteur comique / actrice comique
actor còmic / actriu còmica.
acteur dans un second rôle / actrice
dans un second rôle actor de repartiment / actriu de repartiment, actor
secundari / actriu secundària.
acteur de caractère / actrice de caractère actor de caràcter / actriu de
caràcter.
acteur de farces / actrice de farces
farsaire.
acteur dramatique / actrice dramatique actor dramàtic / actriu dramàtica.
acteur générique / actrice générique
actor genèric / actriu genèrica.
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acteur principal / actrice principale
actor principal / actriu principal.
acteur -trice actor / actriu.
action acció.
action dramatique acció dramàtica.
action principale acció principal.
action secondaire acció secundària.
action simultanée acció simultània.
actionner accionar.
actoral -e actoral.
actrice principale primera dama.
ad libitum ad libitum.
adaptation adaptació.
administrateur -trice administrador -a.
affectation afectació.
affecté -ée afectat -ada.
affiche cartell.
agence de recrutement agència de
contractació.
agent artistique agent.
agent de presse agent de premsa.
agent de publicité agent de publicitat.
agnition agnició.
agôn agon.
agoniste agonista (o agoniste -a).
aile ala.
aileron aleta.
ajuster acoblar, anivellar.
alambiqué -e retòric3 -a.
allégorie al·legoria.
allégorisation al·legorització.
allégoriser al·legoritzar.
amateur amateur.
amateur de théâtre / amatrice de
théâtre teatrer2 -a.
ambiance ambientació.
ambiguïté ambigüitat.
amnésie amnèsia.
amphithéâtre amfiteatre.
amplificateur amplificador.
anabolai anabolaí.
anachonique anacrònic -a.
anachronisme anacronisme.
anagnorisis anagnòrisi.
analyse du texte anàlisi del text.
anapeste anapest.
angle angle.
angle de projection angle de projecció, angle del feix de projecció, angle d’inclinació.
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animation animació.
annoter acotar.
antagoniste antagonista (o antagoniste -a).
anti-climax anticlímax.
antihéros / antiheroïne antiheroi -oïna.
antistrophe antístrofa.
aparté apart.
apothéose apoteosi.
appareil à effets spéciaux caixa d’efectes especials.
applaudissement aplaudiment.
àpropos apropòsit.
araceli araceli.
archétype arquetip, arquetipus.
archiviste arxiver -a.
arlequin arlequí1.
arlequinade arlequinada.
armurier -ière armer -a.
arrangement arranjament.
arrangeur -euse arranjador -a.
arrière-scène fòrum.
art dramatique art dramàtic.
artéfact d’illumination artefacte d’illuminació.
articulation articulació.
articuler articular.
artifice scénique truc escènic.
artiste artista (o artiste -a).
artiste de cabaret cabareter -a.
artiste invité / artiste invitée artista
convidat / artista convidada.
arts du spectacle arts escèniques.
ascenseur ascensor.
assemblé assemblé.
assistance entrada1.
assistant à la mise en scène / assistante à la mise en scène ajudant de direcció / ajudanta de direcció, assistent de
direcció / assistenta de direcció.
assistant costumier / assistante costumière ajudant de vestuari / ajudanta de
vestuari.

assistant de réalisation / assistante
de réalisation ajudant de producció /
ajudanta de producció.
atelier de construction de décors taller
d’escenografia.
atelier de théâtre aula de teatre. || taller
de teatre.
atellane atel·lana.
attitude actitud. || attitude.
attraction atracció.
au lointain a fòrum.
auca auca.
audition audició.
auditorium auditori1.
auguste august.
auteur de comedies / auteure de comédies comediògraf -a.
auteur de farces / auteure de farces
farsista (o farsiste -a).
auteur de saynètes / auteure de
saynètes sainetista (o sainetiste -a),
saineter -a.
auteur dramatique / auteure dramatique autor dramàtic /autora dramàtica.
auteur du théâtre / auteure du théâtre
autor teatral / autor teatral.
auteur -e autor -a.
auto acte2.
auto sacramental acte sacramental.
avant-fossé contrafossa.
avant-première preestrena. || prèvia.
avant-propos pròleg.
avant-scène prosceni1, corbata.
avertissement avís.
avertisseur -euse avisador -a.
aveuglant encegador.
avoir bonne presse tindre cartell.
avoir un trou de mémoire quedar-se
en blanc.

B
background background.
backstage backstage.
baissez le rideau teló avall.
balai brotxa de campir.

balancé balancé.
balcon balcó. || balconet.
ballet ballet.
ballet classique ballet clàssic.
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ballet contemporain ballet contemporani.
ballonné ballonné.
banc banc.
barbe barba.
barre barra.
barre fixe barra fixa.
barriste barrista (o barriste -a).
bascule bàscula.
bascule coréenne bàscula coreana.
bascule hongroise bàscula hongaresa.
bascule russe bàscula russa.
battement batiment. || battement.
batterie batterie.
battu battu.
bavastell bavastell.
bavette faldeta.
bénéfice benefici.
béquille rem.
bestiaire bestiari.
bharata natyam bharatanatyam.
bijouterie bijuteria.
billet entrada2.
billets taquillatge.
biomecanique biomecànica.
bis bis.

bisser bisar.
blackout blackout.
blanc à cheveux blanc de cabell.
blanc d’Espagne blanc d’Espanya.
bofetón bofetón.
boîte à tonnerre caixa de trons.
boîte de contrepoids caixa de contrapés, àncora.
boîte de nuit local nocturn.
boîte noire cambra negra.
bon encaissement bona entrada.
bouffe buf -a.
bouffon -onne bufó -ona.
bouffonnerie bufonada.
bras en forme de X braços aspats.
bravo bravo.
brechtien -enne brechtià -ana.
bride brida.
brisé brisé.
buffet ambigú.
bululú bululú.
bunraku bunraku.
burlesque burlesc, burlesque. || burlesc
-a. || burlesca.
buto butoh.

C
caballo blanco cavall blanc.
cabaret cabaret.
cabestan argue.
cabillot cassanell.
cabine de projection cabina de projecció.
câble cable.
câble oblique cable inclinat.
cabotin -e faranduler -a. || comicastre
-a.
cabriole cabriola. || cabriole.
cachet caixet.
cadre de scène arc del prosceni, arc
d’embocadura.
café-théâtre café teatre.
cage de scène caixa de l’escenari.
cahier de mise en scène quadern de
direcció, llibret del director.
cahier de régie quadern de regidoria. ||
guió tècnic.
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caisse à lumière caixa de llums.
camouflage telonet del rompiment,
segon teló de fons.
canovaccio canovaccio.
capacité d’accueil aforament.
caractère caràcter.
caractérisant -e caracteritzador -a.
caractérisation caracterització.
caractériser caracteritzar.
caractéristique característic -a.
casa de comedias casa de comèdies.
castelet castell.
casting càsting.
catalyseur catalitzador.
catastasis catàstasi.
catastrophe catàstrofe.
catharsis catarsi.
cathartique catàrtic -a.
cavea càvea.
censeur -euse censor -a.
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censure censura.
censurer censurar.
cerceau aérien cércol aeri.
champ acoustique camp acústic.
changement mutació.
changement à vue mutació a la vista,
canvi a la vista.
changement au noir mutació en fosc.
changement de décor canvi de decorat.
chanson cançó.
chanteur -euse cantant.
chapiteau carpa.
chariot de dessous carriot.
charnière de trappe à tiroir frontissa
de soterrani.
charpente du toit armadura de coberta.
chassé chassé.
chasseur traspunt.
châssis bastidor. || bastigi. || bastigi
armat.
chef d’atelier mestre de taller / mestra
de taller.
chef d’une troupe d’artistes cap de
companyia.
chef de salle cap de sala.
chef éclairagiste il·luminador -a.
chercher l’applaudissement buscar
l’aplaudiment.
chercher le rire buscar la rialla.
chevron cabiró.
chœur cor.
chorège corega.
chorégraphe coreògraf -a.
chorégraphie coreografia.
chorégraphier coreografiar.
choreute coreuta.
choriste corista (o coriste -a). || vicetiple.
chronométrage cronometria, cronometratge.
cintre alts. || cintra. || teler.
circuit circuit.
circuit de théâtre amateur circuit
teatral d’aficionats.
circuit indépendant circuit independent. || circuit paral·lel.
circuit institutionnel circuit institucional.
circuit théâtral circuit teatral.
circuit théâtral commercial circuit
teatral comercial.
cirque circ.

claque clec, claca, tifus.
classique clàssic -a.
cliché clixé.
climax clímax.
clown pallasso -a, clown.
club club.
coauteur -e coautor -a.
code théâtral codi teatral.
coiffure pentinat.
colirio col·liri.
colisée coliseu.
collage collage.
collectif col·lectiu.
collection théâtrale col·lecció teatral.
collier abraçadora.
collodion col·lodió.
colloque col·loqui1, diàleg1. || col·loqui2,
raonament.
Colombine colombina.
coloquiero col·loquier.
comedia suelta plec de comèdia.
comédie comèdia.
comédie ancienne comèdia antiga.
comédie basse comèdia baixa.
comédie bourgeoise comèdia burgesa.
comédie burlesque comèdia burlesca.
comédie d’idées comèdia d’idees.
comédie d’intrigue comèdia d’intriga.
comédie de cape et épée comèdia de
capa i espasa.
comédie de caractère comèdia de
caràcters.
comédie de magie comèdia de màgia.
comédie de moeurs comèdia de costums.
comédie de salon comèdia de saló.
comédie dramatique comèdia dramàtica.
comédie grecque comèdia grega.
comédie héroïque comèdia heroica.
comédie latine comèdia llatina.
comédie lyrique comèdia lírica.
comédie moyenne comèdia mitjana.
comédie musicale musical, comèdia
musical. || obra musical.
comédie mythologique comèdia mitològica.
comédie neuve comèdia nova.
comédie noire comèdia negra.
comédie pastorale comèdia pastoral,
comèdia pastoril.
comédie philosophique comèdia
filosòfica.
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comédie romantique comèdia romàntica.
comédie satirique comèdia satírica.
comédie-ballet comèdia ballet.
comédien dell’arte / comédienne
dell’arte comediant de l’art /comedianta de l’art.
comédien -enne comediant -a.
comique còmic -a. || graciós-osa. ||
sainetesc -a.
comique verbal còmic verbal / còmica
verbal.
commedia dell’arte comèdia de l’art.
commedie de figurón comèdia de figura.
commencer au noir obrir en fosc, començar en fosc.
communication théâtrale comunicació
teatral.
compagnie companyia.
compagnie commerciale companyia
comercial.
compagnie de répertoire companyia
de repertori.
compagnie de théâtre amateur companyia d’aficionats.
compagnie indépendant companyia
independent.
compagnie nationale companyia
nacional.
compagnie professionnelle companyia professional.
compagnie stable companyia estable.
complication complicació.
composer compondre.
compositeur -trice compositor -a.
composition composició.
composition dramatique composició
dramàtica.
composition paradoxale composició
paradoxal.
compréhensibilité comprensibilitat.
comprimario -a comprimari -ària.
concepteur artistique / conceptrice
artistique dissenyador artístic / dissenyadora artística.
concepteur de costumes / conceptrice
de costumes dissenyador de vestuari /
dissenyadora de vestuari.
concepteur de lumières / conceptrice
de lumières dissenyador d’il·luminació /
dissenyadora d’il·luminació.
concepteur du son / conceptrice du
son dissenyador de so / dissenyadora
de so.
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concepteur scénographe / conceptrice
scénographe dissenyador escenogràfic
/ dissenyadora escenogràfica.
conclusion conclusió.
concours certamen.
conduite d’éclairage guió de llums.
cône de lumière con de llum.
confident -e confident.
conflit conflicte.
conflit externe conflicte extern.
conflit interne conflicte intern.
connotation connotació.
consacré -ée consagrat -ada.
consacrer consagrar.
construction dramatique construcció
dramàtica.
construction du personnage construcció del personatge.
construire armar.
construit -e corpori -òria.
conteur -euse contacontes.
contexte context.
contorsion contorsionisme.
contorsionniste contorsionista (o contorsioniste -a).
contre-fiche tornapunta.
contre-jour contrallum.
contrepoint contrapunt.
contrepoint comique contrapunt còmic.
convention convenció.
coproducteur -trice coproductor -a.
coproduction coproducció.
coproduire coproduir.
corde espagnole corda espanyola.
corde inclinée corda inclinada.
corde lâche corda fluixa, maroma.
corde lisse corda llisa.
corde tendue corda tensa.
corde volante corda volant.
coronació coronació.
corps de ballet cos de ball.
corral corral.
corral de comedias corral de comèdies.
corrida bouffonne xarlotada.
coryphée corifeu.
costière via.
costume vestuari2.
costumes de répétition roba d’assaig.
costumier-habilleur / costumièrehabilleuse vestuarista (o vestuariste -a).
côté cour esquerra de l’escena.
côté jardin dreta de l’escena.
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cothurne coturn.
couleur chaude color càlid.
couleur froide color fred.
coulisse costat.
coulisse de porte bastidor de porta.
coulisseau carro d’americana.
coup de théâtre colp de teatre.
coupole cúpula.
coupole Fortuny cúpula Fortuny.
couronnement bambolinó.
créateur d’ambiance / créatrice d’ambiance ambientador -a.

créateur du son / créatrice du son dissenyador de so / dissenyadora de so.
création creació.
création collective creació col·lectiva.
crèche vivante betlem vivent.
critique dramatique crític teatral /
crítica teatral. || crítica teatral.
critique préalable crítica prèvia.
croix d’attelle creu.
cycle dramatique cicle dramàtic.
cyclorama ciclorama.
d’avant-scène proscènic -a.

D
dame dama.
dans les coulisses entre bastidors.
danse ball, dansa.
danse cérémonielle dansa cerimonial.
danse classique dansa clàssica.
danse contemporaine dansa contemporània.
danse parlée ball parlat.
danse verticale dansa vertical.
danser ballar, dansar.
danse-théâtre dansa teatre.
danseur de flamenco / danseuse de
flamenco bailaor -a.
danseur -euse ballarí -ina. || ballador -a.
de cirque circense.
déboulé déboulé.
début debut.
débutant -e debutant.
débuter debutar.
déclamateur -trice declamador -a.
déclamation declamació.
déclamation dramatique declamació
dramàtica.
déclamation liturgique declamació
litúrgica.
déclamation récitée declamació recitada.
déclamation savante declamació erudita.
déclamatoire declamatori -òria.
déclamer declamar.
décor decorat.
décor à louer decorat de lloguer.
décor à transformations decorat transformable.

décor abstrait decorat abstracte.
décor construit decorat corpori, decorat
a la francesa.
décor d’extérieur decorat d’exterior.
décor d’intérieur decorat d’interior.
décor équipé au cintre decorat penjat.
décor fermé decorat tancat.
décor figuratif decorat figuratiu.
décor peint decorat pintat.
décor practicable decorat armat.
décor projeté decorat projectat.
décor réaliste decorat realista.
décor simultané decorat simultani.
décor sonore decorat sonor.
décor tenture cambra de cortines.
décor unique decorat permanent,
decorat fix.
décor verbal decorat verbal.
décorateur exécutant / décoratrice
exécutante escenògraf realitzador /
escenògrafa realitzadora.
décorateur -trice decorador -a. || escenògraf dissenyador / escenògrafa
dissenyadora.
décoration decoració.
décor-répertoire decorat de repertori.
décorum decor.
découverte descoberta, aforada.
défilé dans les rues rua.
déflecteur deflector.
dégagé dégagé.
déguisement disfressa.
démaquillant -e desmaquillador -a.
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démaquiller desmaquillar.
démonter desmuntar, desarmar.
dénégation denegació.
dénouement desenllaç.
déroulement desenrotllament.
descendre baixar.
dessin scénographique disseny escenogràfic.
dessinateur de costumes / dessinatrice de costumes dissenyador de vestuari
/ dissenyadora de vestuari.
dessinateur de mode / dessinatrice de
mode figurinista (o figuriniste -a).
dessins de construction dibuixos de
construcció.
dessous de scène fossa.
détourné détourné.
deus ex machina deus ex machina.
deutéragoniste deuteragonista (o
deuteragoniste -a).
développé développé.
diagramme d’illumination diagrama
d’il·luminació.
dialogue diàleg.
dialogué -ée dialogat -ada.
dialogue extrachoral diàleg extracoral.
dialogue intrachoral diàleg intracoral.
dialogue lyrique diàleg líric.
dialogue mixte diàleg mixt.
dialogue stichique diàleg estíquic.
dialoguer dialogar.
dialoguiste dialogista (o dialogiste -a).
diaphragme diafragma.
diaphragme iris diafragma iris.
diazoma diazoma.
diction dicció.
diction artistique dicció artística.
diction naturaliste dicció naturalista.
didascalie didascàlia.
dilemme dilema.
diorama diorama.
dioramique dioràmic -a.
directeur artistique / directrice artistique director artístic / directora
artística.
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directeur de casting / directrice de
casting director de càsting / directora
de càsting.
directeur de production / directrice
de production director de producció /
directora de producció.
directeur de scène / directrice de
scène director d’escena2 / directora
d’escena.
directeur musical / directrice musicale
director musical / directora musical.
directeur technique / directrice technique director tècnic / directora tècnica.
directeur -trice director -a.
direction d’acteurs direcció d’actors.
discours parlament.
diseur d’histoires / diseuse d’histoires
contacontes.
disparate disbarat.
dispositif scénique dispositiu escènic.
distribution repartiment2.
divertimento divertimento.
divo -a divo -a.
dominus gregis dominus gregis.
donner la première de estrenar.
donner la réplique donar la rèplica.
dottore dottore.
doublé doblet.
doubler doblar2, fer doblet.
double-staffe doble estafa.
doublure suplent.
dramatique dramàtic -a.
dramatis personae dramatis personae.
dramatisation dramatització.
dramatiser dramatitzar.
dramatisme dramatisme.
dramaturge dramaturg -a.
dramaturgie dramatúrgia.
dramaturgique dramatúrgic -a.
drame drama.
drame historique drama històric.
drame liturgique drama litúrgic.
drame lyrique drama líric.
drame musical drama musical.
draperie draperia.
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E
échappé échappé.
éclairage il·luminació, luminotècnia.
éclairage de rideau il·luminació del teló
de boca.
éclairage de scène il·luminació de l’escena, il·luminació de l’àrea d’actuació.
éclairagiste il·luminador -a. || luminotècnic1 -a.
éclairer il·luminar.
école d’art dramatique escola d’art
dramàtic.
école de cirque escola de circ.
école de danse escola de dansa.
écran pantalla.
écuyer -ère cavallista (o cavalliste -a).
effet de distanciation distanciament.
effet de réel efecte de realitat.
effet de son efecte de so.
effet lumière efecte de llum, efecte
d’il·luminació.
effet spécial efecte especial.
effet théâtral efecte teatral.
effet visuel efecte visual.
églogue ègloga.
ekkyklêma ekkyklema.
élément de décor aplic. || element
escenogràfic.
élément scénique mort.
élévation alçat.
empathie empatia.
emphase accent, èmfasi.
en l’air en l’air.
en scène a escena.
en vedette américaine teloner -a.
encaissement entrada3.
enchaînement encadenament.
énergie energia.
engagement d’un soir bolo.
ensemble conjunt.
entourage rodada.
entracte entreacte, blanc, descans.
entrechat entrechat.
entrée entrada4. || eixida. || localitat1.
entrée à demi-tarif mitja entrada2-3.
entrée de faveur entrada de favor.

entrée des artistes entrada d’artistes.
entrée gratuite entrada lliure.
entremesiste entremesista (o entremesiste -a).
entreprise empresa.
epiblema epiblema.
épilogue epíleg.
épirrhème epirrema.
épisode episodi.
épitase epítasi.
équerre pota de gall.
équilibre equilibri.
équilibre sur engins equilibrisme sobre
objectes.
équilibrisme equilibrisme.
équilibriste equilibrista (o equilibriste
-a). || volantiner -a.
escapologie escapisme.
escapologiste escapista (o escapiste -a).
espace espai.
espace centrale espai central.
espace dramatique espai dramàtic.
espace entre deux chevrons au gril
carrera.
espace frontale espai frontal.
espace scénique espai escènic.
espace sonore espai sonor.
espace théâtral espai teatral.
esperpentique esperpèntic -a.
esperpento esperpent.
esquisse esbós.
esquisse de costumes figurí.
essayage prova de vestuari.
esthétique estètica.
estrade cadafal.
être sur scène estar en escena.
eurythmie eurítmia.
exagération sobreactuació.
exagérer sobreactuar.
exodos èxode.
expression corporelle expressió corporal.
expressionnisme expressionisme.
expressionniste expressionista (o expressioniste -a).
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F
fabula cothurnata fabula cothurnata.
fabula palliata fabula palliata.
fabula praetexta fabula praetexta.
fabula togata fabula togata.
faire recette fer taquilla.
fakir faquir.
fameux -euse famós -osa.
fantasmagorie fantasmagoria.
faraute faraut.
farce farsa. || astracanada.
farce atellane farsa atel·lana.
fausse rue carrer estret.
faute tragique falta tràgica.
faux châssis fals bastidor.
féerie féerie.
femme-orchestre dona orquestra.
ferme ferma.
ferme de practicable armadura.
fermer le rideau tancar el teló.
figurant comparsa.
figurant -e figurant.
figurants figuració.
figuration comparseria.
figure figura.
fil de fer cable.
fil mou cable fluix.

fildeferisme equilibrisme sobre cable.
fildefériste fildaramista (o fildaramiste
-a).
file de gare tir.
filet xàrcia, xarxa, ret.
fin de fiesta fi de festa1.
fixer fixar.
flamenco flamenc.
folla folla.
fond découpé teló calat.
fonder campir.
fosse fossa.
fosse d’orchestre fossa de l’orquestra.
fouetté fouetté.
fourreau bossa de decorat.
foyer foyer.
frégolisme fregolisme.
frise bambolina.
frise d’arlequin guardamalles.
frise de amiante bambolina tallafoc.
frise de ciel bambolina de cel.
frise verdure bambolina de bosc.
funambule funambulista (o funambuliste -a), funàmbul -a. || volantiner -a.
funambulesque funambulesc -a.
funambulisme funambulisme.

G
galerie galeria.
gangarilla gangarilla.
garde-robe vestuari1.
gatada gatada.
géant -e gegant -a.
générique crèdits.
género chico género chico.
genre gènere.
geste gest1.
gestus gestus.
glissade glissade.
gobo calat.
gradateur regulador, dimmer.
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grand finale fi de festa2.
grand-guignol grand-guignol.
grenade magrana.
gril pinta.
grille engraellat.
grosse tête nano -a.
grotesque grotesc -a.
guichet taquilla1.
guichetier -ière taquiller1 -a.
guignol guinyol.
guinde guindaleta.
guinder engalotxar.
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H
habilleur -euse sastre / sastressa. || ajudant de cambra / ajudanta de cambra.
hamartia hamartia.
hanamichi hanamichi.
happening happening.
harnais de vol arnés de vol.
haute comédie alta comèdia.
haut-parleur de scène monitor d’escenari.
hercule hèrcules.
héros / heroïne heroi -oïna.

hilarotragédie hilarotragèdia.
histrion histrió.
histrionique histriònic -a.
histrionisme histrionisme.
homme-orchestre home orquestra.
houppe à poudre bronxa.
huée esbroncada, aüc.
huer esbroncar, aücar.
humour comicitat.
hybris hybris.

I
identification identificació.
illusion il·lusió.
illusionnisme il·lusionisme.
illusionniste il·lusionista (o il·lusioniste -a).
imagination imaginació.
imitateur -trice imitador -a.
imitation imitació. || mimesi.
imiter imitar.
imprésario empresari -ària.
improshow improshow.
improvisation improvisació.
improviser improvisar.
incarner encarnar.
indication scénique acotació, rúbrica.
industrie du spectacle faràndula1.
ingénue ingènua, dama ingènua.

interlude interludi.
intermède entremés.
intermédiaire intermedi.
interprétatif -ive interpretatiu -iva.
interprétation interpretació.
interprète intèrpret.
interpréter interpretar.
intrigue argument1, intriga.
intrigue principale argument principal.
intrigue secondaire argument secundari, intriga secundària.
introduire donar l’entrada.
invention invenció.
inversion tragique inversió tràgica.
ironie dramatique ironia dramàtica.
ironie tragique ironia tràgica.

J
jeté jeté.
jeu de mots joc de paraules.
jeu de scène joc escènic.
jeu dramatique joc dramàtic.
jeune dame dama jove.
jeune premier galant.
jeux de lumière joc de llums.
joc joc.
joc de pallissa joc de pallissa.
joguet joguet.

jonglage d’équilibre equilibrisme amb
objectes.
jonglerie joc malabar, malabarisme.
jongleur joglar -aressa.
jongleur -euse malabarista (o malabariste -a).
jouer actuar. || representar2.
jouer plusieurs rôles doblar1, fer doblet.
journée jornada.
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K
kabuki kabuki.
kathak kathak.

kathakali kathakali.
kinésique cinèsica.

L
lampe aplic de servici.
lanterne magique llanterna màgica.
lazzi lazzi.
lecture lectura.
lecture dramatisée lectura dramatitzada.
lecture expressive lectura expressiva,
lectura teatral2.
lecture mise en scène lectura escenificada, lectura interpretativa, lectura
teatral1, lectura teatralitzada.
levez le rideau teló amunt.
librairie théâtrale llibreria teatral.
ligne centrale línia del mig, línia central.
ligne d’action línia d’acció.
ligne de rideau línia de teló, línia de
quadro.

ligne de visibilité línia de visibilitat.
ligne de vision visual descoberta.
ligne visuelle línia visual.
lirique líric -a.
livre de rituels consueta1.
livret llibret.
loa lloa.
loge llotja.
loge d’artiste camerino.
loge latérale llotja lateral.
loge mobile camerino de transformació.
lumière llum.
lumière de salle artefacte de sala.
luminotechnique luminotècnic2 -a.
lustre aranya.

M
machine màquina.
machine à effets de son màquina
d’efectes de so.
machine à fumée màquina de fum.
machine à neige màquina de neu.
machine à pluie màquina de pluja.
machine à tonnerre màquina de trons.
machine à vent màquina de vent.
machinerie théâtrale tramoia.
machiniste tramoista (o tramoiste -a).
magasin d’accessoires magatzem
d’attrezzo.
mage mag -a.
magie màgia.
malentendu equívoc.
malentendu de l’intrigue equívoc
argumental.
manager representant, mànager.
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manche antena central.
manipuler manipular.
manipuri manipuri.
mansion mansió.
manteau d’Arlequin arlequí2, bastidor
de boca.
maquette maqueta.
maquette volume teatrí.
maquillage maquillatge.
maquillage de caractérisation maquillatge de caracterització.
maquillage de déguisement maquillatge de disfressa.
maquillage de fond maquillatge de fons.
maquillage normale maquillatge normal.
maquiller maquillar.
maquilleur -euse maquillador -a.
máquina real màquina reial.
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marionette porrito.
marionette à gaine putxinel·li2, titella
de guant.
marionnette titella.
marionnette à fils marioneta, titella de
fils, figura corpòria.
marionnette à tige titella de vareta. ||
titella de peu i vareta.
marionnettiste titellaire1, manipulador
-a, marionetista (o marionetiste -a). ||
titellaire2, manipulador -a.
marque marca.
marquer la scène marcar l’escena.
mascarade masquerada, mascarada. ||
moixiganga.
masque màsquera, màscara.
masque neutre màsquera neutra.
masquer aforar.
mât tascó. || antena, torreta.
mât central antena central.
mât chinois perxa xinesa.
mât de corniche perxa.
mât principal antena central.
matinée matinal. || matiné.
mauvais critique / mauvaise critique
criticastre -a.
mélodramatique melodramàtic -a.
mélodrame melodrama.
melologue melòleg.
mémoire émotive memòria emotiva.
mémorisation memorització.
mémoriser memoritzar.
merde merda, molta merda.
métathéâtre metateatre.
méthode Stanislavski mètode de Stanislavski.
metteur en scène / mettrice en scène
director d’escena1 / directora d’escena.
mettre en scène escenificar.
mettre l’emphase sur accentuar, emfatitzar.
microphone micròfon.
microphone d’ambiance micròfon
d’ambient.
microphone directionnel micròfon
direccional.
microphone omnidirectionnel micròfon multidireccional.

microphone sans fil micròfon sense fil.
mime mim. || mímica2.
mimer mimar.
mimïambe mimiambe.
mimique mímic -a. || mímica1.
mimodrame mimodrama.
mimographe mimògraf -a.
mini-tournée minigira.
miracle miracle.
mise passada.
mise à jour actualització.
mise en scène direcció. || escenificació,
posada en escena.
mobilier mobiliari, moblatge.
modulation modulació.
moduler modular.
monocycle monocicle.
monocycle girafe monocicle de girafa.
monodrame monodrama.
monologue monòleg.
monologuiste monologuista (o monologuiste -a).
montage muntatge.
montage de son muntatge de so.
montage musicale muntatge musical.
monter muntar1.
mot de la fin peu de final d’obra.
motif motiu.
motivation motivació.
moufle carro.
mouvement de base moviment bàsic.
mouvement scénique moviment escènic.
mouvement secondaire moviment
secundari.
mouvements techniques moviments
tècnics.
musical musical.
music-hall music-hall.
musique de fond música de fons.
musique de scène música d’escena.
musique incidentale música incidental.
musique objective música objectiva.
musique subjective música subjectiva.
mutilation mutilació.
mutiler mutilar.
mystère misteri.
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N
narrateur -trice narrador -a.
naumachie naumàquia.
némésis nèmesi.
nô noh.
noeud nuc.
noir fosc.

nom artistique nom artístic.
nouveau -elle novell -a.
nuage núvol.
nuancer matisar.
nuit fosc.
numéro número.

O
objectif objectiu.
obscurcir fer un fosc.
obscurcissement apagada, apagó.
obstacle obstacle.
ombres chinoises ombres xineses.
onkos onkos.
opéra òpera.
opera buffa òpera bufa.
opéra comique òpera còmica.
opérette opereta.
opposé -ée contrafigura.

orchestre orquestra. || platea, pati de
butaques.
original original.
orta oyunu orta oyunu.
ostension ostensió.
ouverture de scène boca, boca de
l’escenari, boca d’escena, embocadura. ||
obertura de la boca.
ouvreur -euse acomodador -a.
ovation ovació.
ovationner ovacionar.

P
panorama panorama.
pantomime pantomim. || pantomima.
pantomimique pantomímic -a.
parabase paràbasi.
parabole paràbola.
paradis paradís.
parathéâtral -e parateatral.
parathéâtre parateatre.
pareur -euse assistent -a, parador -a.
parodie paròdia.
parodier parodiar.
parodique paròdic -a.
parodiste parodista (o parodiste -a).
párodos pàrode.
parterre platea, pati de butaques.
particular particular.
pas de bourrée pas de bourrée.
pas de chat pas de chat.
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passerelle passarel·la2.
passerelle de hauteur passarel·la d’altures.
passerelle de service passarel·la1.
Passion passió.
pastorets pastorets.
paternité autoria.
pause pausa.
peintre-scénographe pintor escenògraf
/ pintora escenògrafa.
pendrillon cameta.
pendrilloner à l’allemande aforar a
l’alemanya.
pendrilloner à l’italienne aforar a la
italiana.
perche aérienne perxa aèria.
perche oscillante perxa oscil·lant.
performance actuació. || performance.
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périacte periacte.
péripétie peripècia.
perruque perruca, peluca.
personnage muet personatge mut.
personnage plat personatge pla.
personnage principal personatge
principal.
personnage rond personatge redó.
personnage secondaire personatge
secundari.
phrase fétiche frase ganxo.
pièce obra, obra de teatre. || peça.
pièce à probleme obra de problema.
pièce à thèse obra de tesi.
pièce de théâtre obra de teatre.
pièce didactique obra didàctica.
piège trampa.
pierrot pierrot.
pillier antena, torreta.
piqué piqué.
pirouette pirueta.
piste pista.
place butaca. || localitat2.
place découverte latérale butaca de
descoberta.
placeur -euse acomodador -a.
plan caixa. || planta.
plan de construction disseny tècnic de
realització.
plan de location plànol de sala.
planches taules.
planter muntar2.
plateforme coulissante carra.
plateforme giratoire disc giratori.
play-back playback.
plié plié.
poème dramatique poema dramàtic.
poétique théâtrale poètica teatral.
polichinelle putxinel·li1.
pont de lumière pont de llums.
pont volant pont de maniobra.
portant varal.
portant de vêtements burra.
portée abast.
porte-filtre portafiltres.
portés acrobatiques equilibrisme
acrobàtic.
porteur -euse portador -a, portor -a.
portique supplémentaire segona
embocadura.

pose impostació.
poser impostar.
poser sa voix col·locar la veu.
position posició.
postscenium postceni.
poteau de tour peu dret.
poulailler galliner, cassola.
praticable practicable.
pratique llengüeta.
premier balcon entresol.
premier rang davantera.
premier rôle paper estel·lar.
prémier rôle masculin / prémier rôle
féminin primer actor / primera actriu.
première estrena.
présence scénique presència escènica.
présentateur -trice animador -a.
prestidigitateur -trice prestidigitador -a.
prestidigitation prestidigitació.
prétention engolament.
prima donna prima donna.
principale rompiment.
proagon proagon.
prochronisme procronisme.
producteur -trice productor -a.
production producció.
produire produir.
proème proemi.
professionnel -elle professional.
progammation programació.
programme programa. || programa de
mà.
programme de saison programa de
temporada.
progression dramatique progressió
dramàtica.
projecteur de poursuite canó.
projecteur decoupé focus de retall.
projeter la voix projectar la veu.
proposition scénique proposta escènica.
proscenium prosceni2.
proscenium réglable boca regulable.
protagoniste protagonista (o protagoniste -a).
protase pròtasi.
proxémique proxèmica.
public públic. || auditori2.
pyramide humaine piràmide humana.
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Q
quadrepole perxa.
quatrième mur quarta paret.

quiproquo quid pro quo.

R
ralentir respirar.
rampe rampa.
rampe lumineuse bateria de llums,
bateria.
réaliser dirigir.
réalisme realisme.
réalisme socialiste realisme socialista.
réaliste realista (o realiste -a).
réalité scénique realitat escènica.
rebond rebot.
rebondissement gir dramàtic.
recèlica recèlica.
réception recepció.
réceptivité receptivitat.
recette recaptació, taquilla2.
récital recital.
récitation recitació.
récitation pompeuse recitació engolada.
réciter recitar.
réécriture reescriptura.
régisseur de scène / régisseuse de
scène regidor -a.
règles des trois unités llei de les tres
unitats.
relaxation relaxació.
relevé relevé.
renfort tira.
rénommée fama, anomenada, renom.
répertoire repertori.
répétition assaig, prova.
répétition à l’allemande assaig a l’alemanya.
répétition à l’italienne assaig a la italiana.
répétition générale assaig general.
répétition technique assaig tècnic.
réplique apunt. ||peu. || rèplica.
représentation funció. || representació.
représenter representar1.
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reprise reestrena.
restaurant spectacle restaurant espectacle.
retable retaule.
retablo mecánico retaule mecànic.
retour de châssis bastidor de llibre.
revente revenda.
revue revista.
rhétoricien -enne retòric1 -a.
rhétorique retòric2 -a. || retòrica.
rideau teló, cortina.
rideau à l’allemande cortina de guillotina, teló de guillotina.
rideau à l’italienne comodí2. || cortina
de pavelló, cortina a la italiana, teló a la
italiana.
rideau à la française cortina a la francesa.
rideau à la grecque cortina americana, teló a l’americana, cortina de boca,
cortina a la grega, teló grec.
rideau à la romaine cortina a la romana.
rideau à la vénitienne cortina veneciana, teló a la veneciana.
rideau brechtien teló brechtià.
rideau d’avant-scène teló curt.
rideau de fer tallafoc, teló de ferro, teló
metàl·lic.
rideau de scène teló de boca.
rideaux cortinatge.
ridoir tenseur cabestrell tensor.
roca roca.
rola-bola rola-bola.
rôle paper. || rol.
rôle de composition paper de caràcter.
rôle principal paper principal.
rôle-titre paper titular.
rond de jambe rond de jambe.
roue allemande roda alemanya.
roue Cyr roda Cyr.
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roulade volantí.
rubrique des spectacles cartellera.

rue carrer.
rythme ritme.

S
s’arrêter congelar-se.
s’ouvrir obrir-se.
sac de sable sac d’arena.
saison temporada.
salle comble ple.
salle de maquillage sala de maquillatge.
salle de répétition sala d’assajos.
saltimbanque saltimbanqui.
sangle cingla.
sangle de rideau cingla de teló.
satire sàtira.
satirique satíric -a.
saturation saturació.
sauterelle galotxa.
sauteur à bascule / sauteuse à bascule saltador de bàscula / saltadora de
bàscula.
saynète sainet.
scénario guió.
scène escena. || escenari.
scène à l’italienne escenari a la italiana.
scène d’ensemble escena de conjunt.
scène de masse escena de masses.
scène dynamique escena dinàmica.
scène élisabéthaine escenari isabelí.
scène extérieure escena d’exterior.
scène intérieure escena d’interior.
scène muette escena muda.
scène multiple escenari múltiple.
scène obligatoire escena obligatòria.
scène ouverte espai escènic obert.
scène partagée escena compartida.
scène statique escena estàtica, escena
quieta.
scène tournante escenari giratori.
scène transformable escenari polivalent.
scénique escènic -a.
scénographe escenògraf -a.
scénographie escenografia.
scénographie de group escenografia
col·lectiva.

scénographique escenogràfic -a.
scénotecnique escenotècnia.
schéma actanciel model actancial.
se fermer tancar-se.
séance sessió.
séance de minuit sessió golfa.
segmentation segmentació.
sensationaliste efectista (o efectiste -a).
show xou, show.
showman showman.
show-woman show-woman.
siffler xiular.
signal senyal.
signe scénique signe escènic.
silhouette bastidor amb aleta.
siparium siparium.
sissone sissone.
situer ambientar.
sketch esquetx, sketch.
société productrice productora.
soliloque soliloqui.
sortie de la scène mutis.
sortir fer mutis.
souffleur -euse apuntador -a, consueta2.
souligner accentuar2.
sous-texte subtext.
spectacle espectacle.
spectacle de rue espectacle de carrer.
spectateur -trice espectador -a.
staffe estafa.
stagiaire meritori -òria.
stasimon estàsim.
stéréotype estereotip.
stichomythie esticomítia.
strophe estrofa.
stylisation estilització.
sujet assumpte.
surproduction superproducció.
surréalisme surrealisme.
surtitrage sobretitulat.
symbolisme simbolisme.
synopsis sinopsi, argument2.
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T
tablao tablao.
table pour accessoires taula d’attrezzo.
tableau quadro2-3, quadre.
tape-a-l’oeil efectisme.
tapis catifa.
tapisserie de dance tapís de dansa.
teatro por horas teatre per hores.
technicien du son / technicienne du
son tècnic de so / tècnica de so.
technicien lumière / technicienne
lumière tècnic de llum / tècnica de llum.
tempo tempo.
temps dramatique temps dramàtic.
temps levé temps levé.
temps scénique temps escènic.
tête d’affiche cap de cartell.
texte text1.
texte principal text principal.
texte secondaire text secundari.
texte spectaculaire text espectacular.
théâtral -e teatral, teatrer1 -a.
théâtralement teatralment.
théâtralisation teatralització.
théâtraliser teatralitzar.
théâtralité teatralitat.
théâtre teatre.
théâtre d’automates teatre d’autòmats.
théâtre d’objets teatre d’objectes.
théâtre d’ombres teatre d’ombres.
théâtre dans le théâtre teatre dins del
teatre.
théâtre de boulevard teatre de bulevard.
théâtre de l’absurde teatre de l’absurd.
théâtre de la cruauté teatre de la crueltat.
théâtre de la mort teatre de la mort.
théâtre de marionnettes teatre de
titelles.
théâtre de rue teatre de carrer.
théâtre didactique teatre didàctic.
théâtre documentaire teatre documental.
théâtre en rond escenari central.
théâtre épique teatre èpic.
théâtre familial teatre familiar.
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théâtre futuriste teatre futurista.
théâtre gestuel teatre gestual, teatre de
gest, gest2.
théâtre indépendant teatre independent.
theâtre pauvre teatre pobre.
théâtre physique teatre físic.
théâtre radiophonique radioteatre.
théâtre social teatre social.
théâtre surréaliste teatre surrealista.
théâtre visuel teatre visual.
théâtrologie teatrologia.
théorie du théâtre teoria del teatre.
tissus teles.
toile de fond teló de fons.
tonadilla tonadilla.
tondu motiló.
tour de passe-passe joc de mans. ||
passa-passa.
tour de toile rodada.
tourelle torre de llum.
tournée gira, tournée.
tragédie tragèdia.
tragédie classique tragèdia clàssica.
tragi-comédie tragicomèdia.
tragi-comique tragicòmic -a.
tragique tràgic -a.
trame trama.
trampoline llit elàstic.
transformisme transformisme.
transformiste transformista (o transformiste -a).
trapèze trapezi.
trapéziste trapezista (o trapeziste -a).
trappe à apparition escotilló, trapa.
trilogie trilogia.
trompe-l’oeil trampalull.
trope trop.
trou du souffleur coverol.
troupe repartiment1, elenc. || quadro1,
quadre. || troupe.
troupe ambulante companyia ambulant.
troupe de cabotins faràndula2.
tulle tul.
tutu tutú.
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U
unité d’action unitat d’acció.
unité de lieu unitat de lloc.

unité de style unitat d’estil.
unité de temps unitat de temps.

V
variétés varietats, varietés.
vaudeville vodevil, comèdia lleugera. ||
comèdia d’embolic.
vaudevillesque vodevilesc -a. || sainetesc.
vedette vedet.
vélarium velari, velàrium.
ventriloque ventríloc -íloqua.
ventriloquie ventrilòquia.
vérisme verisme.
vernis blanc vernís blanc.

vernis de couleur vernís de color.
vestiaire vestuari3.
vidéoprojecteur canó de projecció.
vis comica vis còmica.
vocalisation vocalització.
vocaliser vocalitzar.
voix hors-champ veu en off, off.
voltigeur àgil.
vomitoire vomitori.
vraisemblance versemblança.

Z
zanni zanni.

zarzuela sarsuela.
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A
à bordereau a borderó.
a borderò a borderó.
a destra esquerra de l’escena.
a parte apart.
a sinistra dreta de l’escena.
à terre à terre.
abbonamento abonament.
abbonare abonar.
abbozzo esbós.
accessori accessoris.
accessori scenografici complements
escenogràfics.
acclamare ovacionar.
accompagnamento acompanyament. ||
acompanyament musical.
acrobata acròbata.
acrobata aereo / acrobata aerea acròbata aeri / acròbata aèria.
acrobata al tappeto acròbata de terra.
acrobatismo acrobatisme.
acrobazia acrobàcia.
acrobazia aerea acrobàcia aèria.
acrobazia al tapetto acrobàcia en terra.
acrobazia comica acrobàcia còmica.
acta est fabula acta est fabula.
acustica acústica.
ad libitum ad libitum.
adattamento adaptació.
affettato -a afectat -ada.
affettazione afectació. || engolament.
affiso cartell.
agente agent.
agente di pubblicità agent de publicitat.
agente di stampa agent de premsa.
agenzia di reclutamento agència de
contractació.
aggiornamento actualització.
aggiustare anivellar, acoblar.
agile àgil.
agnizione agnició, anagnòrisi.
agone agon.
agonista agonista (o agoniste -a).
aiuto costumista ajudant de vestuari /
ajudanta de vestuari.
aiuto regista / aiuta regista ajudant de
direcció / ajudanta de direcció, assistent
de direcció / assistenta de direcció.
al fondo del palcoscenico a fòrum.
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ala ala.
allegoria al·legoria.
allegorizzare al·legoritzar.
allentare respirar.
allestire muntar2.
allestire una quinta armar.
alta commedia alta comèdia.
alzato alçat.
ambientare ambientar.
ambientatore -trice ambientador -a.
ambientazione ambientació.
ambiguità ambigüitat.
americana armadura.
amministratore -trice administrador -a.
amnesia amnèsia.
amplificatore amplificador.
anabolai anabolaí.
anacronismo anacronisme.
anacronistico -a anacrònic -a.
analisi del testo anàlisi del text.
anapesto anapest.
anfiteatro amfiteatre.
angolo angle.
angolo di proiezione angle de projecció, angle del feix de projecció, angle
d’inclinació.
animazione animació.
annotare acotar.
antagonista antagonista (o antagoniste
-a).
anteprima preestrena. || prèvia.
anticlimax anticlímax.
antieroe / antieroina antiheroi -oïna.
antistrofe antístrofa.
apertura di boccascena obertura de
la boca.
apoteosi apoteosi.
apparecchio per effetti speciali caixa
d’efectes especials.
appassionato di teatro / appassionata
di teatro teatrer2 -a.
applauso aplaudiment.
apri concerto teloner -a.
aprirsi obrir-se.
àpropos apropòsit.
araceli araceli.
arazzo di danza tapís de dansa.
arcata segona embocadura.
archetipo arquetip, arquetipus.
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archivista arxiver -a.
arco del proscenio arc del prosceni, arc
d’embocadura.
arena pista.
argano argue.
aria bambolina.
arlecchinata arlequinada.
arlecchino arlequí1.
armatura dei tetti armadura de coberta.
armonizzare matisar.
arrangiamento arranjament.
arrangiatore -trice arranjador -a.
arredamento mobiliari, moblatge.
arte drammatica art dramàtic.
artefatto di illuminazione artefacte
d’il·luminació.
arti performative arts escèniques.
articolare articular.
articolazione articulació.
artista artista (o artiste -a).
artista invitato / artista invitata artista
convidat / artista convidada.
ascensore ascensor.
assemblé assemblé.
assistente assistent -a, parador -a.
assistente di produzione ajudant de
producció / ajudanta de producció.
assurdo absurd.
astrazione abstracció.
atelier di teatro taller de teatre.
atellana atel·lana.
attitude attitude.
attitudine actitud.
atto acte1.
attorale actoral.
attore caratterista / attrice caratterista
actor de caràcter / actriu de caràcter.
attore comico / attrice comica actor
còmic / actriu còmica.
attore di farse / attrice di farse farsaire.

attore drammatico / attrice drammatica actor dramàtic / actriu dramàtica.
attore generico / attrice generica actor
genèric / actriu genèrica.
attore non protagonista / attrice non
protagonista actor de repartiment /
actriu de repartiment, actor secundari /
actriu secundària.
attore principale / attrice principale
actor principal / actriu principal.
attore -trice actor / actriu.
attrazione atracció.
attrezzista attrezzista (o attrezziste -a).
attrezzo attrezzo, utillatge.
attrezzo di mano attrezzo de mà, utillatge de mà.
attrice principale primera dama.
auca auca.
auditorio auditori1.
audizione audició.
augusto august.
auto acte2.
auto sacramental acte sacramental.
autore drammatico / autrice drammatica autor dramàtic /autora dramàtica.
autore teatrale / autrice teatrale autor
teatral / autor teatral.
autore -trice autor -a.
avanscena corbata.
avere buona fama tindre cartell.
avere la testa vuota quedar-se en blanc.
avere molto successo fer taquilla.
avvertimento avís.
avvertiore -trice avisador -a.
azione acció.
azione drammatica acció dramàtica.
azione principale acció principal.
azione secondaria acció secundària.
azione simultanea acció simultània.

B
background background.
backstage backstage.
balancé balancé.
balconata balcó. || balconet.
ballare ballar.
ballerino -a ballarí -ina. || ballador -a.

ballerino di flamenco / ballerina di
flamenco bailaor -a.
balletto ballet.
balletto classico ballet clàssic.
balletto contemporaneo ballet contemporani.
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ballo ball.
ballonné ballonné.
banco banc.
barba barba.
barra barra.
barra di luci verticale varal.
bascula bàscula.
bascula coreana bàscula coreana.
bascula russa bàscula russa.
bascula ungherese bàscula hongaresa.
battement battement.
battente batiment.
batterie batterie.
battu battu.
battuta finale peu de final d’obra.
bavastell bavastell.
beneficio benefici.
bestiario bestiari.
Bharatanatyam bharatanatyam.
bianco di Spagna blanc d’Espanya.
bianco per capelli blanc de cabell.
biglietteria taquilla1.
biglietti taquillatge.
biglietto entrada2, localitat1.
bilancino creu.
biomeccanica biomecànica.
bis bis.
bissare bisar.
blackout blackout.
bloccarsi congelar-se.

blocco carro.
boccascena boca, boca de l’escenari,
boca d’escena, embocadura..
bofetón bofetón.
bordo a fogliame bambolina de bosc.
bottega di teatro aula de teatre.
braccia in croce braços aspats.
bravo bravo.
brechtiano -a brechtià -ana.
briglia brida.
brisé brisé.
buca del suggeritore coverol.
buffet ambigú.
buffo -a buf -a.
buffonata bufonada.
buffone -a bufó -ona.
buio fosc.
bululú bululú.
bunraku bunraku.
buon incasso bona entrada.
burattinaio -a titellaire1, manipulador -a.
|| titellaire2.
burattino putxinel·li2, titella de guant.
burattino a bastoncini titella de vareta.
|| titella de peu i vareta.
burlesca burlesca.
burlesco -a burlesc -a.
burlesque burlesc, burlesque.
buto butoh.
buttafuori traspunt.

C
caballo blanco cavall blanc.
cabaret cabaret.
cabarettista cabareter -a.
cabina di proiezone cabina de projecció.
cabriole cabriole.
cachet caixet.
café-théâtre café teatre.
calare il sipario tancar el teló.
cambiamento mutació.
cambiamento a vista mutació a la vista,
canvi a la vista.
cambiamento al buio mutació en fosc.
cambiamento di scena canvi de decorat.
camerino camerino.
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camerino mobile camerino de transformació.
campo acustico camp acústic.
canovaccio canovaccio.
cantante cantant.
canzone cançó.
capienza aforament.
capo scenografo mestre de taller /
mestra de taller.
capocomico cap de companyia.
caposala cap de sala.
capriola cabriola. || volantí.
carattere caràcter.
caratteristico -a característic -a.
caratterizzare caracteritzar.
caratterizzatore -trice caracteritzador -a.
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caratterizzazione caracterització.
carretto carra.
carretto per le quinte carriot.
casa de comedias casa de comèdies.
cassa di contrappeso caixa de contrapés, àncora.
cassa di luce caixa de llums.
cassiere -a taquiller1 -a.
cast repartiment, elenc, quadro1, quadre.
castello castell.
casting càsting.
catalizzatore catalitzador.
catarsi catarsi.
catartico -a catàrtic -a.
catastasi catàstasi.
catastrofe catàstrofe.
cavea càvea.
cavo teso cable.
censore -ressa censor -a.
censura censura.
censurare censurar.
centinatura cintra.
cercare il riso buscar la rialla.
cercare l’applaudimento buscar
l’aplaudiment.
cerchio aereo cércol aeri.
cerimoniale consueta1.
cerniera di botola a scivolo frontissa de
soterrani.
chassé chassé. chiudersi tancar-se.
ciclo drammatico cicle dramàtic.
ciclorama ciclorama, panorama.
cieletto bambolinó.
cinesica cinèsica.
cinghia cingla.
cinghia di sipario cingla de teló.
circense circense.
circo circ.
circuito circuit.
circuito commerciale teatrale circuit
teatral comercial.
circuito del teatro dei dilettanti circuit
teatral d’aficionats.
circuito indipendente circuit independent. || circuit paral·lel.
circuito istituzionale circuit institucional.
circuito teatrale circuit teatral.
claque clec, claca, tifus.
classico -a clàssic -a.
cliché clixé.
climax clímax.
clown clown.

club club.
coautore -trice coautor -a.
codice teatrale codi teatral.
colirio col·liri.
collage collage.
collegamento encadenament.
collettivo col·lectiu.
collezione teatrale col·lecció teatral.
collodio col·lodió.
colloquio col·loqui. || raonament.
Colombina colombina.
coloquiero col·loquier.
colore caldo color càlid.
colore freddo color fred.
colpo di scena colp de teatre. || gir
dramàtic.
comedia suelta plec de comèdia.
comédie-ballet comèdia ballet.
comicità comicitat.
comico -a còmic -a. || graciós-osa.
comico verbale / comica verbale còmic
verbal / còmica verbal.
commedia comèdia.
commedia antica comèdia antiga.
commedia bassa comèdia baixa.
commedia borghese comèdia burgesa.
commedia burlesca comèdia burlesca.
commedia d’intrigo commedia d’intreccio comèdia d’intriga.
commedia dell’arte comèdia de l’art.
commedia di cappa e spada comèdia
de capa i espasa.
commedia di carattere comèdia de
caràcters.
commedia di costume comèdia de
costums.
commedia di figurón comèdia de
figura.
commedia di idee comèdia d’idees.
commedia di magia comèdia de màgia.
commedia di mezzo comèdia mitjana.
commedia di salone comèdia de saló.
commedia drammatica comèdia dramàtica.
commedia eroica comèdia heroica.
commedia filosofica comèdia filosòfica.
commedia greca comèdia grega.
commedia latina comèdia llatina.
commedia lirica comèdia lírica.
commedia mitologica comèdia mitològica.
commedia musicale comèdia musical.
commedia nera comèdia negra.
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commedia nova comèdia nova.
commedia pastorale comèdia pastoral,
comèdia pastoril.
commedia romantica comèdia romàntica.
commedia satirica comèdia satírica.
commediante comediant -a.
commediante dell’arte comediant de
l’art /comedianta de l’art.
commediografo -a comediògraf -a.
comodino comodí1.
compagnia companyia.
compagnia commerciale companyia
comercial.
compagnia di dilettanti companyia
d’aficionats.
compagnia di giro companyia ambulant.
compagnia di produzione productora.
compagnia di repertorio companyia de
repertori.
compagnia indipendente companyia
independent.
compagnia nazionale companyia nacional.
compagnia professionista companyia
professional.
compagnia stabile companyia estable.
comparsa comparsa.
comparseria comparseria.
complicazione complicació.
comporre compondre.
compositore -trice compositor -a.
composizione composició.
composizione dramatica composició
dramàtica.
composizione paradossale composició
paradoxal.
comprensibilità comprensibilitat.
comprimario -a comprimari -ària.
comunicazione teatrale comunicació
teatral.
conclusione conclusió.
concorso certamen.
confidente confident.
conflitto conflicte.
conflitto esterno conflicte extern.
conflitto interno conflicte intern.
congiunto conjunt.
connotazione connotació.
cono di luce con de llum.
consacrare consagrar.
consacrato -a consagrat -ada.
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construito -a corpori -òria.
contesto context.
contorsionismo contorsionisme.
contorsionista contorsionista (o contorsioniste -a).
contrappunto contrapunt.
contrappunto comico contrapunt
còmic.
controfigura contrafigura.
controluce contrallum.
contropalo perxa.
convenzione convenció.
copione guió. || quadern de regidoria.
copione di regia quadern de direcció,
llibret del director.
copione luci guió de llums.
copione tecnico guió tècnic.
coprodurre coproduir.
coproduttore -trice coproductor -a.
coproduzione coproducció.
corda inclinata corda inclinada.
corda molle corda fluixa, maroma.
corda spagnola corda espanyola.
corda tesa corda tensa.
corda verticale corda llisa.
corda volante corda volant.
cordino guindaleta.
corego corega.
coreografia coreografia.
coreografo -a coreògraf -a.
coreuta coreuta.
corifeo corifeu.
corista corista (o coriste -a). || vicetiple.
coro cor.
coronació coronació.
corpo di ballo cos de ball.
corral corral.
corral de comedias corral de comèdies.
corrente cassanell.
corrida buffa xarlotada.
costruzione del personaggio construcció del personatge.
costruzione drammatica construcció
dramàtica.
costume vestuari2.
costumi di prova roba d’assaig.
costumista sastre / sastressa. || vestuarista (o vestuariste -a).
coturno coturn.
creazione creació.
creazione collettiva creació col·lectiva.
crediti crèdits.
critica previa crítica prèvia.
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critica teatrale crítica teatral.
critico da strapazzo criticastre -a.
critico teatrale crític teatral / crítica teatral.

cupola cúpula.
cupola Fortuny cúpula Fortuny.

D
dama dama.
danza dansa.
danza cerimoniale dansa cerimonial.
danza classica dansa clàssica.
danza contemporanea dansa contemporània.
danza parlata ball parlat.
danza verticale dansa vertical.
danzare dansar, ballar.
dare l’imbecatta donar l’entrada.
dare la replica donar la rèplica.
data bolo.
déboulé déboulé.
debuttante debutant.
debuttare debutar.
debutto debut.
declamare declamar.
declamatore -trice declamador -a.
declamatorio -a declamatori -òria.
declamazione declamació.
declamazione drammatica declamació
dramàtica.
declamazione erudita declamació
erudita.
declamazione liturgica declamació
litúrgica.
declamazione recitata declamació
recitada.
decoro decor.
deflettore deflector.
dégagé dégagé.
denegazione denegació.
détourné détourné.
deus ex machina deus ex machina.
deuteragonista deuteragonista (o
deuteragoniste -a).
développé développé.
di cassetta taquiller2 -a.
diaframma diafragma.
diaframma iris diafragma iris.
diagramma di illuminazione diagrama
d’il·luminació.
dialogato -a dialogat -ada.

dialogista dialogista (o dialogiste -a).
dialogo diàleg.
dialogo extracorale diàleg extracoral.
dialogo intracorale diàleg intracoral.
dialogo lirico diàleg líric.
dialogo misto diàleg mixt.
dialogo stichico diàleg estíquic.
diazoma diazoma.
didascalia didascàlia. || acotació, rúbrica.
dilemma dilema.
dilettante amateur.
dimmer regulador, dimmer.
diorama diorama.
dioramico -a dioràmic -a.
direttore artistico / direttrice artistica
director artístic / directora artística.
direttore delle luci / diretrice delle luci
il·luminador -a.
direttore di casting / direttrice di
casting director de càsting / directora
de càsting.
direttore di produzione / direttrice
di produzione director de producció /
directora de producció.
direttore di scena / direttrice di scena
regidor -a.
direttore musicale / direttrice musicale director musical / directora musical.
direttore tecnico / direttrice tecnica
director tècnic / directora tècnica.
direttore -trice director -a, director
d’escena / directora d’escena.
dirigere dirigir.
disegnatore artistico / disegnatrice
artistica dissenyador artístic / dissenyadora artística.
disegnatore di costumi / disegnatrice
di costumi dissenyador de vestuari /
dissenyadora de vestuari.
disegnatore di suoni / disegnatrice di
suoni dissenyador de so / dissenyadora
de so.
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disegnatore illuminazione / disegnatrice illuminazione dissenyador d’illuminació / dissenyadora d’il·luminació.
disegnatore scenografico / disegnatrice scenografica dissenyador escenogràfic / dissenyadora escenogràfica.
disegni di costruzione dibuixos de
construcció.
disegno di costumi figurí.
disegno scenografico disseny escenogràfic.
disegno tecnico per la costruzione
delle scene disseny tècnic de realització.
disparate disbarat.
dispositivo scenico dispositiu escènic.
divertimento divertimento.
divo -a divo -a.
dizione dicció.
dizione artistica dicció artística.
dizione naturalistica dicció naturalista.
dominus gregis dominus gregis.

donna orchestra dona orquestra.
doppia staffa doble estafa.
doppiare doblar2.
doppio doblet2.
doppione doblet1.
dottore dottore.
dramatis personae dramatis personae.
dramma obra, obra de teatre, drama.
dramma lirico drama líric.
dramma liturgico drama litúrgic.
dramma musicale drama musical.
dramma storico drama històric.
drammaticità dramatisme1.
drammatico -a dramàtic -a.
drammatismo dramatisme2-3.
drammatizzare dramatitzar.
drammatizzazione dramatització.
drammaturgia dramatúrgia.
drammaturgico -a dramatúrgic -a.
drammaturgo -a dramaturg -a.

E
échappé échappé.
effetto di realtà efecte de realitat.
effetto di suono efecte de so.
effetto luce efecte de llum, efecte d’illuminació.
effetto speciale efecte especial.
effetto teatrale efecte teatral.
effetto visuale efecte visual.
egloga ègloga.
ekkyklema ekkyklema.
elemento della scenografia element
escenogràfic.
elemento scenico mort.
empatia empatia.
en l’air en l’air.
energia energia.
enfasi accent, èmfasi.
enfatizzare accentuar, emfatitzar.
entrata entrada4.
entrata a metà prezzo mitja entrada2-3.
entrata di favore entrada de favor.
entrata gratuita entrada lliure.
entrechat entrechat.
epiblema epiblema.
epilogo epíleg.
epirrema epirrema.
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episodio episodi.
epitasi epítasi.
equilibrio equilibri.
equilibrismo equilibrisme.
equilibrismo su attrezzi equilibrisme
sobre objectes.
equilibrista equilibrista (o equilibriste
-a), fildaramista (o fildaramiste -a).
ercole hèrcules.
eroe / eroina heroi -oïna.
esagerare sobreactuar.
esagerazione sobreactuació.
escapologia escapisme.
escapologista escapista2 (o escapiste -a).
escapologo -a escapista1-2 (o escapiste -a).
esodo èxode.
esperpentico -a esperpèntic -a.
esperpento esperpent.
espressione corporale expressió corporal.
espressionismo expressionisme.
espressionista expressionista (o expressioniste -a).
esserci la prima estrenar.
essere in scena estar en escena.
euritmia eurítmia.
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F
fabula cothurnata fabula cothurnata.
fabula palliata fabula palliata.
fabula praetexta fabula praetexta.
fabula togata fabula togata.
fachiro faquir.
fama fama, anomenada, renom.
famoso -a famós -osa.
fantasmagoria fantasmagoria.
fantino -a cavallista (o cavalliste -a).
faraute faraut.
farsa farsa. || astracanada.
farsa atellana farsa atel·lana.
farsesco -a sainetesc -a.
féerie féerie.
figura figura2.
figurante figurant.
figuranti figuració.
figurinista figurinista (o figuriniste -a).
filo inclinato cable inclinat.
filo molle cable fluix.
filo teso cable.
fin de fiesta fi de festa1.

fischi aüc.
fischiare esbroncar, aücar, xiular.
fischiare xiular.
fischio esbroncada.
fissare fixar.
flamenco flamenc.
folla folla.
fondale teló de fons.
fondale ritagliatto teló calat.
fornitore di armi / fornitrice di armi
armer -a.
fouetté fouetté.
foyer foyer.
fra le quinte entre bastidors.
fregio guardamalles.
fregolismo fregolisme.
funambolesco -a funambulesc -a.
funambolismo funambulisme, equilibrisme sobre cable.
funambolo -a funambulista (o funambuliste -a), funàmbul -a, volantiner -a.
fuori campo veu en off, off.

G
gabbia scenica caixa de l’escenari.
galleria galeria.
gangarilla gangarilla.
gatada gatada.
genere gènere.
género chico género chico.
gesto gest1.
gestus gestus.
gigante -essa gegant -a.
giochi di luce joc de llums.
giochi di prestigio joc de mans. || passapassa.
gioco di parole joc de paraules.
gioco drammatico joc dramàtic.
gioco scenico joc escènic.
giocoleria joc malabar, malabarisme.
giocoleria di equilibrio equilibrisme
amb objectes.
giocoliere malabarista (o malabariste -a).
gioielleria bijuteria.

giornata jornada.
giovane dama dama jove.
giù il sipario teló avall.
giullare joglar -aressa.
glissade glissade.
gobo calat.
golfo mistico fossa de l’orquestra.
gran finale fi de festa2.
grand-guignol grand-guignol.
graticcia alts. || pinta.
griglia engraellat.
grottesco -a grotesc -a.
gruppo di comici faràndula2.
gruppo di scenografia escenografia
col·lectiva.
gruppo spalla teloner -a.
guardaroba vestuari3.
guide tascó.
guitto -a comicastre -a.
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H
hamartia hamartia.
hanamichi hanamichi.

happening happening.
hybris hybris.

I
identificazione identificació.
ilarotragedia hilarotragèdia.
illuminare il·luminar.
illuminazione il·luminació1-2.
illuminazione del sipario il·luminació
del teló de boca.
illuminazione della scena il·luminació
de l’escena, il·luminació de l’àrea d’actuació.
illuminotecnico -a luminotècnic2 -a.
illusione il·lusió.
illusionismo il·lusionisme.
illusionista il·lusionista (o il·lusioniste -a).
iluminazione luminotècnia.
imbracatura di tensione cabestrell
tensor.
imbracatura di volo arnés de vol.
imitare imitar.
imitatore -trice imitador -a.
imitazione imitació.
immaginazione imaginació.
impostare impostar, col·locar la veu.
impostazione impostació.
impresa empresa.
impresario -a empresari -ària.
improshow improshow.
improvvisare improvisar.
improvvisazione improvisació.
in bocca al lupo merda, molta merda.
in cartellone en cartell.

in cima al cartellone cap de cartell.
in fronte a boca.
incarnare encarnar.
incasso recaptació, entrada3. taquilla2.
incorniciato bastigi armat.
ingenua ingènua, dama ingènua.
ingresso degli artisti entrada d’artistes.
ingresso gratuito entrada lliure.
iniziare al buio obrir en fosc, començar
en fosc.
interludio interludi.
intermedio entremés1.
intermezzista entremesista (o entremesiste -a).
intermezzo entreacte, blanc, descans. ||
entremés2. || intermedi.
interpretare interpretar, actuar, representar2. || accionar.
interpretare parecchi ruoli doblar.
interpretativo -a interpretatiu -iva.
interpretazione interpretació, actuació.
interprete intèrpret.
intreccio trama.
invenzione invenció.
inversione tragica inversió tràgica.
ironia drammatica ironia dramàtica.
ironia tragica ironia tràgica.
istrione histrió.
istrionico -a histriònic -a.
istrionismo histrionisme.

J
jeté jeté.
joc joc.
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joc de pallissa joc de pallissa.
joguet joguet.
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K
kabuki kabuki.
kathak kathak.

kathakali kathakali.

L
laboratorio di costruzione taller d’escenografia.
lampada aplic de servici.
lampadario aranya.
lanciatore -trice portador -a, portor -a.
lanterna magica llanterna màgica.
laterale costat.
lazzo lazzi.
lettura lectura.
lettura drammatizzata lectura dramatitzada.
lettura espressiva lectura expressiva,
lectura teatral2.
lettura scenica lectura escenificada,
lectura interpretativa, lectura teatral1,
lectura teatralitzada.
libreria teatrale llibreria teatral.
libretto llibret.

linea centrale línia del mig, línia central.
linea d’azione línia d’acció.
linea di sipario línia de teló, línia de
quadro.
linea di visibilità línia de visibilitat.
linea visuale línia visual.
lirico -a líric -a.
loa lloa.
locale notturno local nocturn.
loggia llotja.
loggia laterale llotja lateral.
loggione galliner, cassola, paradís.
luce llum.
luce abbagliante encegador.
luce di sala artefacte de sala.
luci il·luminació3.
luci della ribalta bateria de llums, bateria.

L
macchina màquina.
macchina da fumo màquina de fum.
macchina da neve màquina de neu.
macchina del tuono màquina de trons.
macchina di effetti di suono màquina
d’efectes de so.
macchina per il vento màquina de vent.
macchina per la pioggia màquina de
pluja.
macchina per tuono caixa de trons.
macchinario teatrale tramoia.
macchinista tramoista (o tramoiste -a).
magazzino d’attrezzo magatzem d’attrezzo.
magia màgia.
mago -a mag -a.

malinteso equívoc.
malinteso della trama equívoc argumental.
manager representant, mànager.
maneggiare manipular.
manipuri manipuri.
mansione mansió.
máquina real màquina reial.
marionetta marioneta, titella de fils,
figura corpòria.
marionettista marionetista (o marionetiste -a).
maschera disfressa. || màsquera, màscara. || acomodador -a.
maschera neutra màsquera neutra.
mascherare aforar. || aforar a la italiana.
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mascherare alla tedesca aforar a l’alemanya.
mascherata masquerada, mascarada. ||
moixiganga.
mascheratura telonet del rompiment,
segon teló de fons.
mascheratura per soffitto bambolina
de cel.
matinée matinal. || matiné.
melagrana magrana.
melodramma melodrama.
melodrammatico -a melodramàtic -a.
melologo melòleg.
memoria emotiva memòria emotiva.
memorizzare memoritzar.
memorizzazione memorització.
messa a punto passada.
messa in scena escenificació, posada en
escena.
metateatro metateatre.
metodo Stanislavskij mètode de Stanislavski.
mettere in scena escenificar, posar en
escena.
mettere in tinta campir.
mezzo pieno mitja entrada1.
microfono micròfon.
microfono di ambiente micròfon d’ambient.
microfono direzionale micròfon direccional.
microfono omnidirezionale micròfon
multidireccional.
microfono senza fili micròfon sense fil.
mimare mimar.
mimesi mimesi.
mimiambo mimiambe.
mimico -a mímic -a.

mimo mim. || mímica.
mimodramma mimodrama.
mimografo -a mimògraf -a.
mini tour minigira.
miracolo miracle.
mistero misteri.
modulare modular.
modulazione modulació.
mondo dello spettacolo faràndula1.
monitor da palco monitor d’escenari.
monociclo monocicle.
monociclo giraffa monocicle de girafa.
monodramma monodrama.
monologhista monologuista (o monologuiste -a).
monologo monòleg.
montaggio muntatge.
montaggio musicale muntatge musical.
montaggio sonoro muntatge de so.
montare muntar1.
morsetto abraçadora.
motivazione motivació.
motivo motiu.
movimenti tecnici moviments tècnics.
movimento di base moviment bàsic.
movimento scenico moviment escènic.
movimento secondario moviment
secundari.
musica di fondo música de fons.
musica di scena música d’escena.
musica incidentale música incidental.
musica oggettiva música objectiva.
musica soggettiva música subjectiva.
musical musical, obra musical.
music-hall music-hall.
mutilare mutilar.
mutilazione mutilació.

N
narratore -trice narrador -a. ||contacontes.
naumachia naumàquia.
nemesi nèmesi.
no noh.
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nodo nuc.
nome d’arte nom artístic.
novello -a novell -a.
nube núvol.
numero número.
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O
obiettivo objectiu.
ognuno al suo posto a escena.
ombre cinesi ombres xineses.
ombreggiare fer un fosc.
onkos onkos.
opera òpera. || peça.
opera buffa òpera bufa.
opera comica òpera còmica.
opera didattica obra didàctica.

operetta opereta.
orchestra orquestra.
originale original.
orta oyunu orta oyunu.
oscuramento apagada, apagó.
ostacolo obstacle.
ostensione ostensió.
ovazione ovació.

P
pagina degli spettacoli cartellera.
pagliaccio -a pallasso -a.
palco cadafal.
palcoscenico escenari, taules.
palcoscenico all’italiana escenari a la
italiana.
palcoscenico girevole escenari giratori.
palcoscenico multiplo escenari múltiple.
palcoscenico polivalente escenari
polivalent.
palo di giro peu dret.
pantomima pantomima.
pantomimico -a pantomímic -a.
pantomimo pantomim.
parabasi paràbasi.
parabola paràbola.
parateatrale parateatral.
parateatro parateatre.
paratura di tende cambra de cortines.
parlamento parlament.
parodia paròdia.
parodiare parodiar.
parodico -a paròdic -a.
parodista parodista (o parodiste -a).
parodos pàrode.
parrucca perruca, peluca.
particular particular.
pas de bourrée pas de bourrée.
pas de chat pas de chat.
passerella passarel·la2.
passerella di altezza passarel·la d’altures.
passerella di servizio passarel·la1.

Passione passió.
pastorets pastorets.
paternità autoria.
pausa pausa.
pelato -a motiló.
performance performance.
periatto periacte.
peripezia peripècia.
personaggio a tutto tondo personatge
redó.
personaggio muto personatge mut.
personaggio piatto personatge pla.
personaggio principale personatge
principal.
personaggio secondario personatge
secundari.
pertica aerea perxa aèria.
pertica cinese perxa xinesa.
pertica oscillante perxa oscil·lant.
pettinato pentinat.
pianta planta.
pianta della sala plànol de sala.
piataforma giratoria disc giratori.
Pierrot pierrot.
pilastro antena, torreta.
pilastro principale antena central.
piqué piqué.
piramide umana piràmide humana.
piroetta pirueta.
pittore scenografo / pittrice scenografa pintor escenògraf / pintora escenògrafa.
piumino bronxa.
pivetta llengüeta.
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plastico maqueta.
platea platea, pati de butaques.
playback playback.
plié plié.
poema drammatico poema dramàtic.
poetica teatrale poètica teatral.
poltrona laterale di traguardo butaca
de descoberta.
ponte dei volanti pont de maniobra.
ponte delle luci pont de llums.
portata abast.
portico segona embocadura.
posizione posició.
postcenio postceni.
praticabile practicable.
preparare la coreografia coreografiar.
prese acrobatiche equilibrisme acrobàtic.
presentatore -trice animador -a.
presenza entrada1.
presenza scenica presència escènica.
presepe vivente betlem vivent.
prestidigitazione prestidigitació.
prestigiatore -trice prestidigitador -a.
prima estrena.
prima donna prima donna.
prima fila davantera.
prima galleria entresol.
primo attor giovane galant.
primo attore / prima attrice primer
actor / primera actriu.
principale rompiment.
proagon proagon.

procronismo procronisme.
produrre produir.
produttore -trice productor -a.
produzione producció.
proemio proemi.
professionale professional.
programma programa. || programa de
mà.
programmazione programació. || programa de temporada.
progressione drammatica progressió
dramàtica.
proiettare la voce projectar la veu.
proiettore seguipersona canó.
prologo pròleg.
proposta scenica proposta escènica.
proscenico proscènic -a.
proscenio prosceni.
proscenio regolabile boca regulable.
prossemica proxèmica.
protagonista protagonista (o protagoniste -a).
protasi pròtasi.
prova assaig, prova.
prova all’italiana assaig a la italiana.
prova alla tedesca assaig a l’alemanya.
prova costumi prova de vestuari.
prova generale assaig general.
prova tecnica assaig tècnic.
pubblico públic.
pulcinella putxinel·li1.
puntello tornapunta.
pupazzo titella, porrito.

Q
quadro quadro2-3, quadre.
quarta parete quarta paret.
qui pro quo quid pro quo.

quinta bastidor, cameta.
quinta mobile fals bastidor.

R
radiodramma radioteatre.
rampa rampa.
rappresentante representant.
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rappresentare representar1.
rappresentazione funció. || representació.
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rappresentazione con allegoria allegorització.
realismo realisme.
realismo socialista realisme socialista.
realista realista (o realiste -a).
realtà scenica realitat escènica.
recèlica recèlica.
recettività receptivitat.
recital recital.
recitare recitar.
recitazione recitació.
recitazione pomposa recitació engolada.
regia direcció.
regia di attori direcció d’actors.
regolatore regulador, dimmer.
relevé relevé.
repertorio repertori.
replica rèplica.
responsabile di sala cap de sala.
retablo retaule.
retablo mecánico retaule mecànic.
rete xàrcia, xarxa, ret.
retorica retòrica.

retorico -a retòric -a.
retroscena fòrum.
ricezione recepció.
rilassamento relaxació.
rimbalzo rebot.
rimessa in scena reestrena.
rinforzo a squadra pota de gall.
riscrittura reescriptura.
ristorante spettacolo restaurant espectacle.
ritmo ritme.
rivendita revenda.
rivista revista.
roca roca.
rola-bola rola-bola.
rond de jambe rond de jambe.
rotella carro d’americana.
ruolo paper. || rol.
ruolo di caratterista paper de caràcter.
ruolo di titolo paper titular.
ruolo principale paper estel·lar.
ruolo principale paper principal.
ruota Cyr roda Cyr.
ruota tedesca roda alemanya.

S
sacca finta bossa de decorat.
sacchetto di sabbia sac d’arena.
sagomatore focus de retall.
sainete sainet.
sala di trucco sala de maquillatge.
sala prove sala d’assajos.
saltatore alla bascula / saltatrice alla
bascula saltador de bàscula / saltadora
de bàscula.
saltimbanco -a saltimbanqui.
satira sàtira.
satirico -a satíric -a.
saturazione saturació.
sbarra barra fixa.
sbarrista barrista (o barriste -a).
scatola nera cambra negra.
scena decorat. || escena.
scena astratta decorat abstracte.
scena comparsa escena compartida.
scena composta da quinte decorat
armat.
scena construita decorat corpori.

scena costruita decorat a la francesa.
scena di camera decorat tancat.
scena di ensemble escena de conjunt.
scena di esterno decorat d’exterior.
scena di interno decorat d’interior.
scena di massa escena de masses.
scena di repertorio decorat de repertori.
scena di terra ferma.
scena dinamica escena dinàmica.
scena dipinta decorat pintat.
scena elisabetiana escenari isabelí.
scena esterna escena d’exterior.
scena figurativa decorat figuratiu.
scena fissa decorat permanent, decorat
fix.
scena in affitto decorat de lloguer.
scena interna escena d’interior.
scena muta escena muda.
scena obbligatoria escena obligatòria.
scena proiettata decorat projectat.
scena realista decorat realista.
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scena simultanea decorat simultani.
scena sonora decorat sonor.
scena statica escena estàtica, escena
quieta.
scena transformabile decorat transformable.
scena verbale decorat verbal.
scena volante decorat penjat.
scendere baixar.
sceneggiare dialogar.
scenico -a escènic -a.
scenografia escenografia, decoració.
scenografico -a escenogràfic -a.
scenografo -a escenògraf -a, decorador
-a. || escenògraf dissenyador / escenògrafa dissenyadora.
scenografo esecutivo / scenografa
esecutiva escenògraf realitzador / escenògrafa realitzadora.
scenotecnia escenotècnia.
schema attanziale model actancial.
schermo pantalla.
scioglimento desenllaç.
scoppa brotxa de campir.
scrittore di farse / scrittrice di farse
farsista (o farsiste -a).
scrittore di sainetes / scrittrice di
sainetes sainetista (o sainetiste -a),
saineter -a.
scuola d’arte drammatica escola d’art
dramàtic.
scuola di circo escola de circ.
scuola di danza escola de dansa.
seconda visione reestrena.
sedile butaca, localitat2.
segmentazione segmentació.
segnare la scena marcar l’escena.
segno marca.
segno scenico signe escènic.
sensazionalismo efectisme.
sensazionalista efectista (o efectiste -a).
settore caixa. || carrer.
settore di picole botole carrer estret.
sfilata di strada rua.
sforamento descoberta, aforada.
show xou, show.
showman showman.
show-woman show-woman.
signale senyal.
simbolismo simbolisme.
sinossi sinopsi, argument2.
sipari cortinatge.
sipario teló, cortina.
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sipario all’italiana cortina de pavelló,
teló a la italiana, cortina a la italiana.
sipario alla francese cortina a la francesa.
sipario alla greca cortina americana,
teló a l’americana, cortina de boca,
cortina a la grega, teló grec.
sipario alla romana cortina a la romana.
sipario alla tedesca cortina de guillotina, teló de guillotina.
sipario alla veneziana cortina veneciana, teló a la veneciana.
sipario brechtiano teló brechtià.
sipario di boccascena teló de boca.
sipario di proscenio teló curt.
sipario di sicurezza tallafoc, teló de
ferro, teló metàl·lic.
siparium siparium.
sissone sissone.
sketch esquetx, sketch.
smontare desmuntar, desarmar.
soffitta teler.
soliloquio soliloqui.
sostegno rem.
sostituto -a suplent.
sottanina faldeta.
sottolineare accentuar2.
sottopalco fossa. || contrafossa.
sottotesto subtext.
sottotitolazione sobretitulat.
spazio espai.
spazio centrale espai central.
spazio drammatico espai dramàtic.
spazio frontale espai frontal.
spazio scenico espai escènic.
spazio scenico aperto espai escènic
obert.
spazio sonoro espai sonor.
spazio teatrale espai teatral.
spettacolo espectacle. || sessió.
spettacolo di mezzanotte sessió golfa.
spettacolo di strada espectacle de
carrer.
spettacolo di tesi obra de tesi, obra de
problema.
spettatore -trice espectador -a.
spezzato aplic.
spezzato a cerniera bastidor de llibre.
spezzato mobile a cerniera bastidor
amb aleta.
spunto peu.
staffa estafa.
stagione temporada.
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star figura1.
stasimo estàsim.
stella figura1.
stendibiancheria burra.
stereotipo estereotip.
stetica estètica.
sticomitia esticomítia.
stilizzazione estilització.
straniamento distanciament.
striscia tira.

strofa estrofa.
struccante desmaquillador -a.
struccare desmaquillar.
su il sipario teló amunt.
suggerimento apunt.
suggeritore -trice apuntador -a, consueta2.
superproduzione superproducció.
surrealismo surrealisme.
svolgimento desenrotllament.

T
tablao tablao.
taglio carrera || via.
tappa bolo.
tappeto catifa.
tavolo di attrezzo taula d’attrezzo.
teatrale teatral, teatrer1 -a.
teatralità teatralitat.
teatralizzare teatralitzar.
teatralizzazione teatralització.
teatralmente teatralment.
teatrante faranduler -a.
teatrino teatrí.
teatro teatre. || coliseu.
teatro circolare escenari central.
teatro d’oggetti teatre d’objectes.
teatro d’ombre teatre d’ombres.
teatro dell’assurdo teatre de l’absurd.
teatro della crudeltà teatre de la crueltat.
teatro della morte teatre de la mort.
teatro di automi teatre d’autòmats.
teatro di boulevard teatre de bulevard.
teatro di burattini guinyol.
teatro di famiglia teatre familiar.
teatro di figura teatre de titelles.
teatro di strada teatre de carrer.
teatro didattico teatre didàctic.
teatro documentario teatre documental.
teatro epico teatre èpic.
teatro fisico teatre físic.
teatro futurista teatre futurista.
teatro gestuale teatre gestual, teatre de
gest, gest2.
teatro indipendente teatre independent.

teatro nel teatro teatre dins del teatre.
teatro por horas teatre per hores.
teatro povero teatre pobre.
teatro sociale teatre social.
teatro surrealista teatre surrealista.
teatro visuale teatre visual.
teatrodanza dansa teatre.
teatrologia teatrologia.
tecnico del suono / tecnica del suono
tècnic de so / tècnica de so.
tecnico delle luci / tecnica delle luci
luminotècnic1 -a. || tècnic de llum / tècnica de llum.
tela di giro rodada.
telaio bastigi.
telaio della mantovana arlequí2, bastidor de boca.
telaio di porte bastidor de porta.
telaio per le gelatine portafiltres.
teletta di traguardo aleta.
tema assumpte.
tempistica cronometria, cronometratge.
tempo tempo.
tempo drammatico temps dramàtic.
tempo scenico temps escènic.
temps levé temps levé.
tendaggi draperia.
tendone carpa.
teoria del teatro teoria del teatre.
tessuti aerei teles.
testo text1.
testo principale text principal.
testo secondario text secundari.
testo spettacolare text espectacular.
testone nano -a.
tiro tir.
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tirocinante -a meritori -òria.
tonadilla tonadilla.
tormentone frase ganxo.
torre delle luci torre de llum.
tournée gira, tournée.
trabocchetto escotilló, trapa.
tragedia tragèdia.
tragedia classica tragèdia clàssica.
tragico -a tràgic -a.
tragico errore falta tràgica.
tragicomico -a tragicòmic -a.
tragicommedia tragicomèdia.
trama trama, argument1, intriga.
trama principale argument principal.
trama secondaria argument secundari,
intriga secundària.
trampolino elastico llit elàstic.
trapezio trapezi.
trapezista trapezista (o trapeziste -a).
trappola trampa.
trasformismo transformisme.

trasformista transformista (o transformiste -a).
travetto cabiró.
trilogia trilogia.
trompe-l’oeil trampalull.
tropo trop.
troupe troupe.
truccare maquillar.
truccatore -trice maquillador -a.
trucco maquillatge.
trucco di caratterizzazione maquillatge
de caracterització.
trucco di fondo maquillatge de fons.
trucco di travestimento maquillatge de
disfressa.
trucco normale maquillatge normal.
trucco scenico truc escènic.
tulle tul.
tutto esaurito ple.
tutù tutú.

U
unire i telai a mezzo il cordino engalotxar.
unità aristoteliche llei de les tres unitats.
unità di azione unitat d’acció.
unità di luogo unitat de lloc.

unità di stilo unitat d’estil.
unità di tempo unitat de temps.
uomo orchestra home orquestra.
uscire fer mutis.
uscita eixida.
uscita dalla scena mutis.

V
valletto -a ajudant de cambra / ajudanta
de cambra.
varietà varietats, varietés.
vaudeville vodevil, comèdia lleugera. ||
comèdia d’embolic.
vaudevillesco -a vodevilesc -a.
vedette vedet.
velario velari, velàrium.
velo di amianto bambolina tallafoc.
ventriloquio ventrilòquia.
ventriloquo-a ventríloc -íloqua.
verismo verisme.
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vernice bianca vernís blanc.
vernice di colore vernís de color.
verosimiglianza versemblança.
vestiario vestuari1.
videoproiettore canó de projecció.
vis comica vis còmica.
visione visual descoberta.
vite per legare galotxa.
vocalizzare vocalitzar.
vocalizzazione vocalització.
vomitorio vomitori.

APÈNDIX IV VOCABULARI ITALIÀ-VALENCIÀ

Z
zanni zanni.

zarzuela sarsuela.
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