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Motivació

• Co-creació de representacions d’ÒPERA:
• A través d’un conjunt d’eines tecnològiques que fomenten la col·laboració i la 

participació
• Basat en una metodologia d’avaluació centrada en la comunitat

• Provocar una transformació que perduri en el temps:
• Fer co-partícips de l’ÒPERA les comunitats i apoderar-les
• Reescriure l’ÒPERA, apropant-la a la gent

Professionals 
de l’ÒPERA

Comunitats 
molt diverses
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Tres trials amb un procés de co-creació
Co-creació d’òpera amb el 

barri del Raval
Co-creació d’òpera amb joves interns i 

la comunitat de Leiria
Co-creació d’òpera amb 

comunitats diverses

• Co-creació entre professionals, veïns i 

veïnes del barri del Raval

• Activitats de co-creació en les diferents 

disciplines que estan involucrades en 

la creació d‘una òpera

• Co-creació amb interns

• Representacions en la pròpia presó

• Representació en un teatre d’òpera

• Càpsules

• Ús de la tecnologia per a una 

representació immersiva i virtual

• Arribar a zones rurals i despoblades
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1. Línia de produccions estable i contínua al Teatre

2. Òpera de nova creació: llibret i partitura 

3. Producció que forma part de la programació de la temporada 

4. Projecte fet a mida de cada context i cada territori, cuidant lògiques comunitàries i de 

qualitat artística

5. Co-creació, participació en la comunicació, interpretació artística i en l’àrea tècnica
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Cors de La gata perduda
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Eines tecnològiques de TRACTION

1. Co-creation Space: eina per a promoure una comunicació asíncrona

durant un procés de co-creació entre comunitats i particiants diversos

2. Co-creation Stage: Eina per a permetre representacions artístiques 

distribuïdes a través de diferents localizatzacions, permetent una 

representació comunitària, interactiva i participativa

3. Social VR: Eina per a que el consum d‘una experiència en Realitat 

Virtual no sigui aïllada sinó que pugui ser social
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Co-creation Space en una ullada

• Permet emmagatzament i intercanvi de contingut 
multimèdia

• Promoure la comunicació i interacció asíncrona 
entre els usuaris al voltant del contingut 
multimèdia per a fomentar la co-creació

• Inclou funcionalitat intel·ligent per a generar 
narratives, personalització de contingut i adaptar 
la interacció al context de l’usuari

• Considera requisits d’accessibilitat per a que la 
interacció permeti la participació a persones que 
usen diferents idiomes, diversitat cultural, 
persones amb diversitat funcional, etc.
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• Permet emmagatzematge i intercanvi de 
contingut multimèdia

• Promou la comunicació i interacció asíncrona 
entre els usuaris al voltant del contingut 
multimèdia per fomentar la co-creació

• Inclou funcionalitat intel·ligent per generar 
narratives, personalització de contingut i adaptar 
la interacció al context de l'usuari

• Considera requisits d'accessibilitat perquè la 
interacció permeti la participació a persones que 
utilitzen diferents idiomes, diversitat cultural, 
persones amb diversitat funcional, etc.

Co-creation Space en una ullada
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Co-creation Stage en una ullada

• Eina que habilita una infraestructura de 
comunicació que es desplega a través de 
múltiples localitzacions (teatres, altres llocs)

• Enriqueix una representació tradicional 
orquestrant el contingut multimèdia al llarg de 
les diferents localitzacions

• Permet la participació remota de l'audiència o 
d'actors remots

• Possibilita una representació comunitària, 
participativa i interactiva a través de múltiples 
localitzacions

• No se centra tant en l'accessibilitat web com a 
tal, sinó en la inclusivitat: que sigui universal i 
que tothom hi pugui participar
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Co-creation Stage en una ullada

• Eina que habilita una infraestructura de 
comunicació que es desplega a través de 
múltiples localitzacions (teatres, altres llocs)

• Enriqueix una representació tradicional 
orquestrant el contingut multimèdia al llarg de 
les diferents localitzacions

• Permet la participació remota de l'audiència o 
d'actors remots

• Possibilita una representació comunitària, 
participativa i interactiva a través de múltiples 
localitzacions

• No se centra tant en l'accessibilitat web com a 
tal, sinó en la inclusivitat: que sigui universal i 
que tothom hi pugui participar
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Co-creation Stage en una ullada
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Co-creation Stage en una ullada
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Social VR en una ullada

Irish National Opera està creant la primera òpera comunitària en Realitat 
Virtual, creada per i per a diverses comunitats al voltant d'Irlanda, 
oferint una experiència immersiva
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Social VR en una ullada
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TRACTION ha desenvolupat tecnologia perquè l'experiència de l'òpera
en Realitat Virtual sigui una activitat social abans i després de la pròpia 
òpera.
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