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L’Obrador d’estiu és un dels esdeveniments importants de la proposta artística i 
formativa general de la Sala Beckett. 
Aquesta setmana intensiva de cursos, tallers, lectures, espectacles i debats de 
caràcter internacional sobre aspectes diversos de dramatúrgia i de la societat 
contemporània és, en el fons, el model que desitgem incorporar per a l’activitat de 
tot l’any a la nova Sala Beckett.
La nova Beckett neix com un gran Obrador permanent que combini creació, 
formació, intercanvi, debat i pensament amb la voluntat de fer una dramatúrgia 
contemporània de qualitat, que respongui a les inquietuds del nostre temps i 
afronti les qüestions fonamentals de la condició humana. Per això ens fa il·lusió 
que l’Obrador d’estiu sigui la primera activitat pública que es realitza a la nova seu 
de Poblenou (l’antiga Cooperativa Pau i Justícia, que hem transformat en espai de 
creació teatral) i que serveixi de tret de sortida per a la nova etapa que ara iniciem.
Amb professors i participants de procedències i trajectòries diverses i amb una 
carta de cursos, tallers i activitats prou variada dins de l’especialització 
(que, en aquest cas, sí que cerquem), l’Obrador d’estiu de 2016 ha de poder tornar 
a ser el punt de trobada que Barcelona ofereix als autors i als dramaturgs perquè 
hi neixin vocacions, idees i projectes.
Creadors del prestigi de Simon Stephens, Neil LaBute, Gabriela Izcovich, 
Roger Bernat, Marta Buchaca, Pere Riera, José Sanchis, Alberto Conejero o 
Marco Calvani i també els dramaturgs que vindran a través del Programa 
Internacional Fabulamundi o els autors emergents d’arreu del món inscrits al 
Taller Internacional, així com la resta d’inscrits en tots i cadascun dels cursos i 
activitats, garanteixen l’interès i la qualitat d’aquesta nova edició.
A proposta de Neil LaBute i Marco Calvani, els dos directors i dramaturgs que es 
troben a l’origen del Projecte AdA, hem escollit “el poder” com a tema de reflexió 
i motiu d’inspiració dramàtica de l’Obrador d’estiu d’enguany. Les relacions de 
poder, els seus mecanismes de funcionament, l’ambició per obtenir-lo, la dificultat 
d’exercir-lo i el llarg etcètera que suscita un tema com aquest seran a la base 
d’alguns dels cursos i dels textos que incloem en el programa.
El periodista Carles Capdevila farà una conferència inaugural en què ens 
parlarà precisament d’aquest tema, en clau d’assaig personal per a una futura 
experiència teatral.
Finalment, l’experiència de l’Speakers’ Corner que vam iniciar l’any passat 
continuarà servint perquè qualsevol dels participants pugui donar a conèixer i 
compartir textos breus de creació pròpia.
Amb tot plegat, confiem que la nova edició de l’Obrador d’estiu marqui estil i sigui 
model per a aquest futur que ja ha començat.
 

Toni Casares
Director de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia
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Benvinguda



Diumenge 10 de juliol
11.00h - 14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar
15.30h-17.30h Seminari S. Stephens

Dilluns 11 de juliol
9.30h Recepció alumnes 
9.45h Benvinguda
10.15h-14.00h Cursos: R. Bernat, A. Conejero, G. Izcovich i P. Riera
11.ooh-14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari: R. Bernat, A. Conejero, G. Izcovich i S. Stephens 
18.00h Lectures On és ara el poder? - Sala d’assaig
 - Llanterna de Jan Vilanova (Catalunya)
	 -	Els	Tyrannosaurus	rex	no	poden	fer	flexions	de Sam Steiner (Anglaterra)
 - Fiesta de Federico Puig Silva (Uruguai)
19.00h Semimuntat Llengua materna Mameloschn de Sasha Marianna Salzmann
  Fabulamundi 1 - Sala de dalt
21.00h Acte inaugural. Conferència del periodista Carles Capdevila: 
  Els poders: viatge d’anada i tornada - Sala de dalt

Dimarts 12 de juliol
10.00h-14.00h Cursos: R. Bernat, A. Conejero, G. Izcovich i P. Riera
11.ooh-14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari: R. Bernat, A. Conejero, G. Izcovich i S. Stephens
18.00h Lectures On és ara el poder? - Sala d’assaig
 - Enrenou de Sinna Virtanen (Finlàndia)
 - Noche de Juan Pablo Galimberti (Argentina)
 - El nombre imaginari d’Aurore Jacob (França)
20.00h Semimuntat Paisatge interior brut de Marie Dilasser
   Fabulamundi 2 - Sala de dalt
   Col·loqui amb l’equip artístic en acabar la funció

Agenda
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Dimecres 13 de juliol
10.00h-14.00h Cursos: R. Bernat, A. Conejero, G. Izcovich i P. Riera
11.ooh-14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari:  R. Bernat, A. Conejero, G. Izcovich i S. Stephens
16.00h-19.00h Curs José S. Sinisterra
18.00h Lectures dramatitzades On és ara el poder? - Sala d’assaig
 - Harley d’Alfredo Staffolani (Argentina)
 - Quan	el	mar	per	fi	va	ser	capaç	d’acceptar	una	invitació d’Stefan Wipplinger (Alemanya)
 - Pig Boy de Gwendoline Soublin (França)
 - Perdona el sueño de Sergio Martínez Vila (Espanya)
20.00h Semimuntat Antisocial de Bogdan Georgescu
   Fabulamundi 3 - Sala de dalt
   Col·loqui amb l’equip artístic en acabar la funció

Dijous 14 de juliol
10.00h-14.00h Cursos: R. Bernat, A. Conejero, M. Crimp, G. Izcovich i P. Riera
11.ooh-14.00h Seminari: S. Stephens
14.00h Dinar 
15.00h-19.00h Curs José S. Sinisterra
15.30h-17.30h Cursos i seminari: R. Bernat, A. Conejero, M. Crimp, G. Izcovich i S. Stephens
18.00h Speakers’ corner al vestíbul de la Sala Beckett

Divendres 15 de juliol
10.00h-14.00h Cursos: R. Bernat, A. Conejero, M. Crimp, G. Izcovich i P. Riera
11.ooh-14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 
15.00h-19.00h Curs José S. Sinisterra
15.30h-17.30h Cursos i seminari: R. Bernat, A. Conejero, M. Crimp, G. Izcovich i S. Stephens
18.00h Speakers’ corner al vestíbul de la Sala Beckett
20.00h PODER - POTERE - POWER (Tres textos breus sobre el poder) 
   de Marta Buchaca, Marco Calvani i Neil LaBute
   Projecte AdA (Autor dirigeix Autor) - Sala de dalt

Dissabte 16 de juliol
10.00h-14.00h Cursos: R. Bernat, A. Conejero, M. Crimp, G. Izcovich, P. Riera i José S. Sinisterra
11.ooh-14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 
16.00h Speakers’ corner al vestíbul de la Sala Beckett
18.00h Mostres dels tallers (per confirmar)
20.00h PODER - POTERE - POWER (Tres textos breus sobre el poder) 
   de Marta Buchaca, Marco Calvani i Neil LaBute
   Projecte AdA (Autor dirigeix Autor)  - Sala de dalt
21.30h Festa de cloenda de l’Obrador d’estiu de la Sala Beckett - Sala de baix
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Cursos i tallers

Com més parles, menys dius: 
PARAULA/ACCIÓ/IMATGE
Seminari especialitzat d’escriptura teatral amb Martin Crimp
Assistent i traductor: Yannick Garcia

Utilitzant com a punt de partida textos de Churchill, Pinter, Sarah Kane i Bernard-Marie Koltès, explorarem 
les diferents maneres que tenen els escriptors per escriure obres de teatre i celebrarem el poder de la nostra 
matèria essencial: el llenguatge.

Aquest curs serà en anglès i hi haurà assistència de traducció, però no traducció simultània ni consecutiva.

Martin Crimp
(Dartford, Regne Unit, 1956)
Martin Crimp és un dramaturg britànic la reputació internacional del qual va arribar-li amb l’obra Atemptats 
contra la seva vida, estrenada al Royal Court Theatre de Londres el 1997. Les obres que han seguit –El camp 
(2000), Cruel i tendre (2004, escrita per al director Luc Bondy), Menys emergències (2005), La ciutat (2008) 
i In the Republic of Happiness (2012)– s’han estrenat per tota Europa i més enllà –i han estat produïdes per 
alguns dels festivals més importants, des del Wiener Festwochen al Festival d’automne de París.
La seva obra més recent, The Rest Will Be Familiar to You From Cinema, dirigida per Katie Mitchell, es va 
estrenar a la Schauspielhaus d’Hamburg el 2013 i ha passat a formar part del repertori del teatre.
Into the Little Hill (2006) va marcar la seva primera col·laboració operística amb el compositor George 
Benjamin, i la segona, Written on Skin, va ser produïda pel Festival d’Aix-en-Provence el 2012 amb gran èxit 
de crítica. Crimp també ha traduït o adaptat obres de Marivaux, Genet, Ionesco, Koltès i Molière. 
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Julieta pot ser un mapa (Estratègies de l’escriptura 
escènica contemporània)
Seminari especialitzat de dramatúrgia amb Alberto Conejero

Malgrat l’anunci de la seva dissolució en els postulats del teatre postdramàtic, l’escriptura escènica 
contemporània ha anat desenvolupant noves estratègies i ampliant els seus límits i recursos per dirigir-se cap 
a un temps caòtic i líquid. L’esgotament de la forma clàssica (o aristotèlica) no ha suposat la mort del drama, 
sinó l’aparició de noves poètiques i paradigmes dramatúrgics. Un desplaçament des dels accents del drama a 
la vida al drama de la vida, del flux dramàtic a allò situacional, del personatge clàssic a la veu oberta i múltiple. 
Un desbordament del teatre de text cap a la plàstica, la poètica i tot allò medial. 
Al taller abordarem, des d’un punt de vista eminentment pràctic, els tres pilars fonamentals d’aquestes noves 
formes: l’estructura, la tècnica de diàleg i la dramatúrgia del personatge.

Bloc I: Operacions sobre la faula i l’estructura. Principis organitzatius no aristotèlics: optativitat, repetició, 
retrospecció, etc.
Bloc II: Noves formes de diàleg: del “diàleg de llunyans” al “políleg” i la pulsió rapsòdica.
Bloc III: El personatge a l’escriptura dramàtica contemporània: impersonatge, personatge testimoni, 
personatge múltiple, etc.

Alberto Conejero
(Jaén, 1978)
Llicenciat en Direcció d’Escena i Dramatúrgia per la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid i 
doctor per la Universidad Complutense de Madrid. 
És autor dels següents textos dramàtics: Todas las noches de un día (guanyador del III Certamen de Textos 
Teatrals de l’AAT), La piedra oscura (estrenat al Teatro Solís de Montevideo, al Centro Dramático Nacional de 
Madrid, al Teatre d’Art de Moscou, al II Festival de Teatre Espanyol de Londres i al Teatre Lliure. Premi Ceres 
al Millor Autor 2015. Publicat per Ediciones Antígona), La extraña muerte de una cupletista contada por su 
perro (publicat al II Laboratori d’Escriptura Teatral de la Fundació Autor), Cliff (acantilado) (guanyador del 
IV Certamen LAM 2010. Publicat per la Fundació Autor. Estrenat a Buenos Aires i a Madrid), Ushuaia (Premi 
Ricardo López de Aranda 2013. Publicat per l’Associació de Directors d’Escena) i Húngaros (seleccionat per 
al XI Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea de Xile 2011. Premi Nacional de Teatre Universitari 
2000. Publicat a Primer Acto). 
Igualment, és autor de diverses traduccions i dramatúrgies: Retablo de peregrinos per a Las huellas de la 
Barraca 2010; El premio del bien hablar de Lope de Vega; La barca del infierno de Gil Vicente; El banquete 
(Fringe 2013); El examen de los ingenios de Juan de Huarte (Festival Almagro Off 2013) i La mujer del 
monstruo (Frinje 2015). També és autor dels llibrets dels espectacles musicals Versa est, estrenat a la Catedral 
d’Àvila el 2011, i La chica del XVII o el corral de los cuplés, per al Corral de Comedias d’Alcalá de Henares 
el 2011. Les seves dramatúrgies més recents són Rinconete y Cortadillo per a Sexpeare Teatro, estrenada als 
Teatros del Canal, i Odisea, dins del Proyecto Homero para La Joven Compañía el 2016.



Curs d’iniciació a l’escriptura dramàtica amb Pere Riera

Una obra de teatre és una història explicada a partir dels procediments dramatúrgics. Però, per damunt de 
tot, és una història. El dramaturg/a, per tant, ha de partir d’un argument que l’estimuli i que pugui resultar 
interessant per a l’espectador. En aquest curs posarem en pràctica recursos que ens serveixin per confeccionar 
una història, per crear-ne l’argument; aquest serà el pas previ i imprescindible per a la creació d’un text teatral.

Pere Riera
(Canet de Mar, 1974)
Llicenciat en Dramatúrgia i Direcció per l’Institut del Teatre i en Història de l’Art per la UB. Màster oficial 
en Estudis Teatrals. És professor de dramatúrgia i escenificació a l’Institut del Teatre i d’escriptura teatral a 
l’Obrador de la Sala Beckett. Compagina la tasca docent amb l’escriptura dramàtica i de guions televisius. 
És autor de les obres: Infàmia (La Villarroel, 2016); Barcelona (TNC, 2013. Premi Max al millor text teatral); 
Red Pontiac (Sala La Planeta, 2012); Desclassificats (La Villarroel, 2011); Lluny de Nuuk (TNC, 2011. Premi 
Crítica Serra d’Or); Casa Calores (Sala Beckett, lectura 2007); El factor Luxemburg (Teatre Lliure, 2007); i del 
manual d’arts escèniques Fem teatre (Ed. La Galera, 2009).

Argumenta
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Del cos al paper, del paper al cos
Taller d’interpretació i dramatúrgia amb Gabriela Izcovich

El treball consistirà en un entrenament intensiu en què les àrees d’escriptura i interpretació es complementaran. 
L’alumne entrenarà a partir d’exercitacions actorals en les quals es generi al mateix temps una consciència de 
textualitat escènica. 
L’objectiu del seminari es fomentar simultàniament una inquietud d’escriptura teatral i actuació, motivant, 
d’aquesta manera, l’esperit d’autogestió. La finalitat seria que l’alumne que transiti per aquesta mena 
d’entrenament pugui arribar a escriure, actuar i dirigir el seu propi text. 
Es tractarà d’un intercanvi enriquidor en què actors i dramaturgs passin per l’experiència de dur al paper les 
propostes generades des de la seva pròpia acció. I el procés de correcció, en tot cas, s’anirà donant durant 
aquest passatge: “del cos al paper, del paper al cos, de l’acció a l’escriptura, de l’escriptura a l’acció”. 
Gabriela Izcovich

Gabriela Izcovich
(Buenos Aires, Argentina, 1960)
Directora, actriu i dramaturga. Autora original de les obres teatrals: Todos Hablan, Por favor sentate, Sin 
voz, Cosas que pasan, Bocas de Registro, Alma teatral, Estás igual i Siempre es bueno irse alguna vez de 
alguna parte. Totes aquestes obres han estat dirigides, com en alguns casos també interpretades actoralment, 
per ella mateixa. Cal destacar també la seva feina d’adaptadora teatral d’importants novel·les, com Intimitat 
de Hanif Kureishi, L’última trobada de Sándor Márai, Teràpia de David Lodge, La bena de Siri Hustdvedt, 
Nocturn hindú d’Antonio Tabucchi, Aráoz y la verdad d’Eduardo Sacheri, Más liviano que el aire de Federico 
Jeanmaire i La Música de l’atzar de Paul Auster. Ha participat en festivals internacionals com el Festival de 
Otoño de Madrid, el Festival Grec de Barcelona, el Festival de Manizales, el Festival de Colòmbia i el Festival 
Internacional de Buenos Aires. Fa poc va guanyar el premi Florencio Sánchez pel seu unipersonal Alma teatral.
Els seus espectacles han fet temporada al Teatre Lliure, a la Sala Beckett i a la Sala Villarroel de Barcelona, com 
també al Teatro Studio de Florència, Itàlia.
Amb Javier Daulte va codirigir i interpretar les obres de l’autor: Faros de Color i Fuera de Cuadro. 
Pedagoga i fundadora de l’escola de teatre Konstantín, on dicta els seus cursos. 
Entre els seus treballs com a actriu destaca la seva participació a les pel·lícules Tiempo de Valientes de Damián 
Szifrón i Cómo ganar enemigos de Gabriel Lichman. 
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Taller d’interpretació amb José Sanchis Sinisterra
Professora assistent: Daniela De Vecchi

Introducció	a	la	dramatúrgia	actoral

Els intèrprets no són només instruments en mans de la creativitat d’altres, sinó creadors de ple dret capaços de 
conciliar l’organicitat i l’organització d’un producte escènic. Aquest taller és una introducció a la Dramatúrgia 
Actoral mitjançant una sèrie d’exercicis d’improvisació sotmesos a pautes i estructures dramatúrgiques que els 
converteixen en embrions d’obres teatrals.

José Sanchis Sinisterra
(València, 1940)
Llicenciat en Filosofia i Lletres, des de 1971 és professor de l’Institut del Teatre de Barcelona. El 1977 funda 
a Barcelona El Teatro Fronterizo, que dirigeix fins al 1997. Des de 1988 al 1997, dirigeix la Sala Beckett de 
Barcelona, seu d’El Teatro Fronterizo. Ha impartit cursos, seminaris i tallers de Dramatúrgia Textual, 
Dramatúrgia Actoral, Dramatúrgia de Textos Narratius i Escriptura Dramàtica en una quinzena de ciutats 
espanyoles, a França, Itàlia i Portugal, i a gairebé tots els països d’Amèrica Llatina. Ha publicat assaigs i articles 
de teoria teatral i pedagogia en diverses revistes, gran part dels quals han estat recollits al llibre La escena 
sin límites. Fragmentos de un discurso teatral (Ñaque Editora, Ciudad Real, 2002). La mateixa editorial ha 
publicat, el 2003, Dramaturgia de Textos Narrativos. Com a director teatral, ha muntat obres de Cervantes, 
Lope de Vega, Molière, Racine, Shakespeare, Pirandello, Txèkhov, Strindberg, Cocteau, Anouilh, Brecht, 
Brossa, Beckett, Mayorga, així com dramatúrgies pròpies sobre textos narratius de Joyce, Kafka, Melville, 
Sábato, Beckett, Cortázar, Buzzatti, etc. També ha dirigit moltes de les seves pròpies obres. 
Els seus textos s’han representat per tot l’Estat i una bona part d’ells s’han traduït, estrenat i/o representat 
a França, Alemanya, Anglaterra, Portugal, Brasil, Itàlia, Grècia, Bèlgica, Holanda, Suïssa, Rússia, Eslovènia, 
Dinamarca, Bòsnia-Herzegovina, Turquia i Lituània. Les seves obres es representen regularment en diversos 
països d’Amèrica Llatina. Entre els diversos premis que ha obtingut, destaquen el Premi de Teatre “Carlos 
Arniches” (1968), el Premio Nacional de Teatro (1990), el Premi d’Honor de l’Institut del Teatre de Barcelona 
(1996), el Premi “Max” al Millor Autor (1998 i 1999), el Premio Nacional de Literatura Dramática (2003) i el 
premi “Life Achievement Award” del XXIII International Hispanic Theatre Festival de Miami (2008).
Entre les més de 30 obres que porta escrites, destaquen Terror y miseria en el primer franquismo (quatre 
escenes,1979), La noche de Molly Bloom, de l’Ulisses de James Joyce (1979), Ñaque o De piojos y actores 
(1980), Carta de la Maga a bebé Rocamadour, de Rayuela de Julio Cortázar (1985), Pervertimento y otros 
Gestos para nada [textos breus] (1986), ¡Ay, Carmela! (1986), Perdida en los Apalaches (1990), Valeria y los 
pájaros (1992), El cerco de Leningrado (1993), El lector por horas (1996), La raya del pelo de William Holden 
(1998), Sangre lunar (2001), Flechas del ángel del olvido (2004), Vagas noticias de Klamm (2009) Éramos 
tres hermanas (2014), Bartolomé encadenado (2014), Sueños y visiones de Ricardo III (2014) i Una artista 
del sueño (2015).
José Sanchis Sinisterra és el fundador de la Sala Beckett, on s’hi han pogut veure nombroses obres seves: 
Perdida en los Apalaches (1990), Mísero Próspero (1993), Benvingudes (1993), Dos tristes tigres (1994), 
Marsal, Marsal (1995), Los figurantes (1997), Flechas del ángel del olvido (2004), Vagas noticias de Klamm 
(2009), Ñaque o de piojos y actores (2009) i Vacío (2009). 
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Laboratori de creació escènica amb Roger Bernat

Roger Bernat reprèn materials diversos (imatges, manifestacions, testimonis o escenificacions històriques) per 
elaborar espectacles que, lluny de sacralitzar els documents, mostren el que aquests documents representen i 
el que poden fer ara. 
Aquest taller serà una pràctica d’escenificació en la qual, en comptes de partir de textos dramàtics, buscarem 
estratègies per incorporar a l’escena materials heterodoxos que ens parlin d’allò que la cultura tendencialment 
omet.
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Fugides del Real

Roger Bernat
Inicia la seva formació en el camp de l’arquitectura, a partir de la qual s’interessa pel teatre. Estudia Direcció 
i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona, on es gradua amb el Premi Extraordinari 1996. El 2008 
comença a crear espectacles en què el públic ocupa l’escenari i es converteix en protagonista: “els espectadors 
travessen un dispositiu que els convida a obeir o a conspirar i, en qualsevol cas, a pagar amb el seu propi cos i 
comprometre’s”.
Alguns d’aquests espectacles són Domini Públic (2008), Pura coincidència (2009), La consagración de la 
primavera (2010), Please Continue: Hamlet (2011), Pendiente de voto (2012), Desplazamiento del Palacio de 
La Moneda (2014), Numax-Fagor-plus (2014) o We need to talk (2015).
El 2009 va editar, juntament amb Ignasi Duarte, el llibre Querido Público. El espectador ante la participación: 
jugadores, usuarios, prosumers y fans.

Laboratori de creació escènica



Seminari
On és ara el poder?
Seminari avançat d’escriptura teatral amb Simon Stephens

Vivim en una època en què el poder està passant de les bases tradicionals a nous espais i fa impacte en moltes vides 
com una connexió en cadena viril i viva.
Per exemple:
A mesura que l’economia xinesa tremola, la seva reacció d’inundar el món occidental amb un excés de recursos 
pot fer que les economies «líders» antiquades i convencionals s’agenollin, ja que no tenen el poder de competir 
amb uns preus tan barats. Aquestes economies es contrauen. Els fabricants d’aquestes economies, en un intent 
per mantenir una estabilitat i uns beneficis poderosos, eliminen llocs de treball i deixen a milers de persones al 
carrer. Aquests treballadors a l’atur desenvolupen el seu sentit de la frustració enfrontant-se al poder d’altres 
maneres: en la violència dels camps de futbol, mitjançant la violència domèstica, o en una baralla alcohòlica un 
divendres a la nit. Al mateix temps, la fragilitat democràtica de les economies escanyades porta els Governs a exercir 
el seu poder mitjançant atacs expansionistes o agressius contra països de l’Orient Mitjà, ja que la política exterior 
sempre ha estat una conseqüència de la recerca del poder domèstic. Els habitants d’aquests països, veient com 
els presidents que intenten demostrar la seva vàlua bombardegen les seves cases, busquen exercir el seu poder 
unint-se a organitzacions terroristes internacionals. Aquestes organitzacions lluiten les unes contra les altres pels 
seus membres oferint-los millors salaris o smartphones. Les empreses de telefonia que venen telèfons als mercats 
emergents de l’Orient Mitjà lluiten pel poder les unes contra les altres tot oferint promocions o terminals millors 
als nous clients. Aquests nous terminals es construeixen amb recursos finits com ara el coltan, que s’ha convertit en 
l’epicentre d’una guerra civil brutal entre els països d’on s’extreuen aquests recursos. Al mateix temps, la producció 
d’aquests telèfons es converteix en el motor de superfàbriques massives a la Xina.
Esmunyint-se per les costures de la política internacional, l’economia domèstica, la psicodinàmica, la identitat de 
gènere, la política sexual, la identitat racial, l’economia, la geografia, la història, les matemàtiques, l’educació, la 
ciència i el món de l’art existeix una lluita urgent, persistent i gairebé metabòlica per aconseguir o mantenir el poder. 
Potser no ens adonarem mai que un programa de poder està propulsant el nostre conscient. Pot definir el nostre 
subconscient. Podem arribar a odiar-lo dins de nosaltres mateixos. Però hi segueix sent.
Individualment, o a escala política, en les nostres decisions culturals anhelem el poder i el fet de mantenir-nos-hi.
Potser sempre ha estat així. Potser és una conseqüència de l’acceleració de la comunicació i l’economia en l’era 
postindustrial. Potser no és realment cert i només ho percebo com a cert perquè sóc un producte del moment 
històric que em diu que és cert mentre m’estic a casa meva, a l’est de Londres, una zona, diuen, definida per les 
hipoteques a l’alça i la seva proximitat tant a un supermercat Tesco Metro com a un temple sikh. 
Sigui com sigui, la recerca del poder i la manera com defineix el nostre sentit de la identitat seran enguany l’epicentre 
del meu taller a la Sala Beckett.

Simon Stephens
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Simon Stephens
(Stockport, Anglaterra, 1971) 
És un dels dramaturgs anglesos més premiats i estrenats d’aquest començament de segle. Fins ara ha escrit 
les següents peces teatrals: Bring Me Sunshine (1997), Bluebird (1998), Herons (2001), Port (2002), One Mi-
nute (2003), Christmas (2004), Country Music (2004), On the Shore of the Wide World (2005), Motortown 
(2006), Pornography (2007), Harper Regan (2007), Sea Wall (2008), Canopy of Stars (2008), Punk Rock 
(2009), Marine Parade (2010), A Thousand Stars Explode in the Sky (escrita amb David Eldridge i Robert 
Halman, 2010), T5 (2010), The Trial of Ubu (2010), Wastwater (2011), Three Kingdoms (2011), A Doll’s 
House (2012), El curiós incident del gos a mitjanit (adaptació de la novel·la homònima de Mark Haddon, 
2012), Morning (2012), Birdland (2014), Blindsided (2014), Carmen Distruption (2014), Song from Far 
Away (2015) i Heisenberg (2015). Les seves obres s’han estrenat als teatres més importants de Londres, com 
el Royal Court Theatre o el National Theatre, i s’han representat per Europa, Estats Units i Austràlia. 
El 2002 li va ser atorgat el Pearson Award a la millor obra de teatre per Port. On the Shore of the Wide World 
va ser considerada la millor peça teatral del 2005 als Manchester Evening News Awards i el 2006 va rebre 
l’Olivier Award a la millor obra de teatre. El 2007 Motortown va ser considerada la millor obra de teatre 
internacional per la revista alemanya TheaterHeute. El 2013 El curiós incident del gos a mitjanit va endur-se 
el Premi Olivier a la Millor Obra i el 2015, un Premi Tony també a la millor obra.
Actualment és director artístic associat al Lyric Hammersmith i dramaturg associat al Royal Court Theatre, 
tots dos de Londres.
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Enguany, els dramaturgs participants són Juan Pablo Galimberti (Argentina), Aurore Jacob (França), 
Sergio Martínez Vila (Espanya), Federico Puig Silva (Uruguai), Gwendoline Soublin (França), 
Alfredo Staffolani (Argentina), Sam Steiner (Anglaterra), Jan Vilanova Claudín (Catalunya), Sinna 
Virtanen (Finlàndia) i Stefan Wipplinger (Alemanya). Tots ells han estat recomanats per teatres i centres 
internacionals i escriuran una obra breu a partir del tema proposat. Aquests textos (traduïts al català quan 
s’escaigui) es presentaran al llarg de l’Obrador d’estiu en forma de lectura dramatitzada. Les lectures seran 
obertes al públic.



Nascuda l’any 1983, Aurore Jacob és actriu i dramaturga. Va graduar-se per la Universitat de la Sorbona de 
París, on va obtenir també un màster en Teatre. Ha escrit una dotzena d’obres de teatre, algunes de les quals 
han estat publicades per les editorials Théâtre Ouvert, En Acte(s) o Lansmann. L’any 2010, la seva primera 
obra, Au bout du couloir à droite, va rebre el premi «Encouragements du Centre National du Théâtre», un 
guardó nacional que reconeix els dramaturgs emergents de França. El 2014, aquesta obra es va representar 
al Théâtre Ouvert durant l’FTO#1, un esdeveniment dedicat al teatre i l’escriptura contemporanis. El febrer 
del 2015 es va celebrar una lectura dramatitzada de Souvenirs au bord de mère. Entre gener i març de 2015, 
Aurore Jacob va ser acceptada en residència al reconegut La Chartreuse-CNES per als seus nous projectes de 
teatre, que s’estan representant actualment: Seuls les vivants peuvent mourir (dirigida per Madeleine Louarn) 
i Sur/exposition (codirigida amb Olivia Grandville durant un taller amb els estudiants de l’Escola Nacional 
d’Art Dramàtic francesa, el CNSAD). Actualment treballa de bracet amb diverses companyies de teatre. Des de 
l’any 2015, també respon a la demanda de diferents directors escènics.

Aurore Jacob (França)

Els autors emergents participants al seminari

14

Actor, director i dramaturg. Guanyador del premi al Millor Actor a la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires 2013 
per l’obra Algo que no era de Pablo Quiroga. Guanyador del premi a Millor Director a la Bienal de Arte Joven 
de Buenos Aires 2015 per la seva obra Chinitos. Després de concloure els estudis d’interpretació a l’Escuela 
Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires, obté la Beca Familia Podestá pel millor promig. Actualment, 
cursa la carrera de dramatúrgia a l’Escuela Municipal de Arte Dramático sota la direcció de Mauricio Kartun 
i des de fa 6 anys participa al taller d’escriptura dramàtica del reconegut dramaturg Javier Daulte. A televisió, 
ha treballat com a actor a Mentira la Verdad (temporades I, II i III, Canal Encuentro), guanyadora dels premis 
internacionals Japan Prize 2011 (Millor sèrie categoria Juvenil) i Gold Panda 2011 (Categoria Societat) i 
nominada durant dos anys consecutius als International Emmy Kids Awards 2013/2014 (Categoria: Millor 
ficció per a joves).

Juan Pablo Galimberti (Argentina)



Sergio Martínez Vila (Pola de Siero, 1984) és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universidad 
Complutense de Madrid i compagina la realització de projectes cinematogràfics amb l’escriptura teatral. Els 
últims tres anys s’han estrenat quatre dels seus textos per al teatre en diferents sales del circuit ‘off’ madrileny: 
Perfiles, La madre tolerante, Periodo de reflexión i Lo último que quiero, a més dels espectacles col·lectius A 
siete pasos del Quijote i La mujer del monstruo, tots dos coordinats per Alberto Conejero i produïts pel Teatro 
Español i el festival Frinje respectivament. Ha guanyat el XL Premi Born de Teatre per l’obra La obediencia de 
la mujer del pastor, i actualment està distribuint-se el seu primer llargmetratge, La espera, després de la seva 
estrena al festival de cinema d’Albacete.

Sergio Martínez Vila (Espanya)
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Actor, director, dramaturg i estudiant avançat de psicologia especialitzat en art i cognició. Nascut a Uruguai 
el 1990, és graduat per La escuela del Actor i actualment estudia direcció teatral a l’E.M.A.D. (Escuela 
Multidisciplinaria de Arte Dramático). Els últims anys ha obtingut nombrosos reconeixements, entre els quals 
destaquen diversos premis de poesia i dramatúrgia i una beca de la Universitat Autònoma de Barcelona per 
estudiar psicologia, art i cognició el 2015. És cofundador de Teatro de Arte del Fondo (TAF), companyia teatral 
que actualment codirigeix amb Diego Devincenzi i amb la qual ha creat la majoria dels seus treballs des del 
2012. Fora de la companyia, ha participat de forma independent en diversos espectacles, encarregant-se des 
de la direcció fins a la producció.

Federico Puig Silva (Uruguai)



Nascut a Buenos Aires el 1982, és autor, actor, director i professor de teatre. Es va formar com a actor amb 
Federico León i Rubén Szuchmacher i com a dramaturg i director amb Rafael Spregelburd i Alejandro 
Tantanián. Va estudiar Ciències de la comunicació a la UBA i un màster de dramatúrgia a la UNA.
Li interessa treballar amb obres clàssiques, però vinculant-les a esdeveniments socials, la poesia, la música o 
la seva pròpia biografia. Ha escrit i dirigit Por culpa de la Nieve –nominada als premis Teatro de Mundo com 
a millor obra 2015–, Loop, La mecánica del Sol –primer premi INT 2009– i Ejercicio para una mujer y un 
puma. El 2013 va guanyar la convocatòria Jon Fosse, organitzada per l’Ambaixada de Noruega, gràcies a la 
qual va dirigir i adaptar l’obra Un día de verano. Per aquest muntatge va ser nominat als premis ACE. Fa poc va 
participar a Experimenta Sur, una trobada sobre dramatúrgia organitzada per Mapa teatro, el Goethe Institut 
i Siemens Stiftung. Igualment, ha participat a la Copycat Academy del Festival Luminato de Canadà. 
Com a actor, ha treballat a Al Mundo de Jöel Pommerat, La 2da Parte de Enrique IV de Shakespeare (estrenada 
al Globe Theatre de Londres durant el festival Globe to Globe) i El nombre de Jon Fosse, entre altres.

Alfredo Staffolani (Argentina)
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Després de cursar estudis de cinema a Nantes, Gwendoline Soublin es va instal•lar a París i va començar a 
actuar. Es va formar al Conservatori del districte 18 i va fundar la seva pròpia companyia, el Collectif M’as-tu 
vu?, mentre actuava amb altres companyies a França i a Espanya. Ciutadana del món, li agrada viatjar i ha 
fet un munt de coses com ara animar tallers d’escriptura creativa, donar classes de teatre a nens, representar 
textos medievals a mercats, fer teràpia artística amb gent gran que pateix Alzheimer, organitzar jornades 
obertes al públic, escriure cròniques per a una emissora de ràdio associativa i crítiques per a un webzine. L’any 
2014, va rebre una ajuda del Centre National du Théâtre per a la seva segona obra, Swany Song, i el 2015 va 
ser convidada per La Chartreuse–Centre National des Écritures du Spectacle a escriure una obra per a joves 
que va llegir durant La Belle Saison. Actualment, estudia dramatúrgia a l’E.N.S.A.T.T. de Lió. La seva darrera 
obra, Vert Territoire Bleu, té lloc després d’un desastre nuclear. A la primavera de 2017, col•laborarà amb el 
Théâtre Am Stram Gram de Ginebra.

Gwendoline Soublin (França)



Sam Steiner és un dramaturg i guionista natural de Manchester. Actualment gaudeix d’una beca de dramatúrgia 
amb la companyia de teatre Paines Plough i està acabant un màster en escriptura de guions impartit per la 
National Film and Television School. L’òpera prima d’en Sam, Lemons Lemons Lemons Lemons Lemons, 
va estrenar-se al Warwick Arts Centre el gener de 2015 abans de visitar el festival National Student Drama 
Festival (on va emportar-se tres premis), el Latitude Festival i va exhaurir totes les entrades al festival Fringe 
d’Edimburg, el Camden People’s Theatre i el Bristol Tobacco Theatre. L’obra tornarà a Edimburg a l’agost 
abans de començar una gira per tot Anglaterra a la tardor. L’obra ha estat publicada per Nick Hern Books i se’n 
va fer una lectura a Nova York a càrrec dels actors Sienna Miller i Russell Tovey el febrer. Altres obres d’en Sam 
s’han presentat al Royal Exchange Theatre de Manchester, el Southwark Playhouse, el Soho Theatre i el festival 
de cinema de Cannes. Els agents d’en Sam són United Agents i actualment està treballant per a la televisió, el 
cinema i el teatre. 

Sam Steiner (Anglaterra)
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Jan Vilanova Claudín neix a Andorra el 1982. És graduat a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya (ESCAC) en l’especialitat de muntatge. No obstant això, escriu i dirigeix dos curtmetratges 
seleccionats en nombrosos festivals nacionals i internacionals: Marie (2004) i Soldados, historia de un cocido 
(2005). Actualment està a punt de finalitzar el Grau en Història (UB). Al llarg d’aquests anys ha combinat el 
seu treball de muntador amb l’escriptura de textos dramàtics per a teatre i cinema. Ha coescrit algunes obres 
teatrals, com The Guarry Men Show (2011, Teatre Poliorama). El 2012 crea, amb un grup d’amics, la productora 
teatral Sixto Paz Produccions, que comença el seu recorregut estrenant Si existeix encara no ho he trobat (Sala 
Beckett, 2013), a la qual segueixen Elvis & Whitney (Poliorama, 2013), Pulmons (Sala Beckett i Teatre Lliure, 
2014) i L’Efecte (Sala Beckett, 2015). En tots aquests projectes treballa com a ajudant de direcció. Com a autor, 
dins de Sixto Paz, ha estrenat Bruno & Jan (& Álbert) (Círcol Maldà, 2015) i hISTÒRIA (Sala Beckett, 2016).

Jan Vilanova Claudín (Catalunya) 



Stefan Wipplinger va néixer a Linz (Àustria) el 1986. Va estudiar Disseny Experimental a la Universitat de 
Belles Arts de Linz abans de treballar com a director adjunt a l’escena teatral independent austríaca. Després 
de la seva formació i de cursar diverses carreres, com ara Actuació i Direcció de Cinema, es va traslladar a 
Berlín per realitzar un curs d’Estudis de Teatre i allà va passar-se a Escriptura Dramàtica a la Universitat de 
les Arts de Berlín. 
El seu curt Es wird sicher passieren (Segur que passarà) va presentar-se a festivals de cinema internacionals 
els anys 2013 i 2014. 
Va lluitar per un lloc al Premi de Teatre Infantil de Berlín 2015, on va crear una obra per al públic més jove. 
La seva primera obra completa, Hose Fahrrad Frau,  va rebre les invitacions del Berliner Theatertreffen i del 
Heidelberger Stückemarkt 2015, dos dels festivals alemanys més importants de teatre contemporani. 
Una beca per als seus estudis d’Escriptura Dramàtica del Ministeri de les Arts i Cultura austríac i el seu primer 
treball per encàrrec per a una petita sala d’òpera berlinesa avalen els seus inicis com a escriptor independent 
un cop acabi els seus estudis l’hivern de 2016.

Stefan Wipplinger (Alemanya)
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Sinna Virtanen (1987) va néixer i es va criar a Hèlsinki (Finlàndia). Va obtenir un màster de l’Acadèmia 
Finlandesa de Teatre l’any 2014 amb menció de dramatúrgia. 
Durant els últims anys ha estat treballant en molts projectes diferents, tant al teatre com al cinema, en petits 
grups de treball així com amb grans institucions com ara el Teatre Nacional de Finlàndia i el Teatre de la Ciutat 
d’Hèlsinki. Actualment treballa en l’àmbit del teatre finlandès com a dramaturga, directora, escriptora i actriu. 
També forma part del col•lectiu multidisciplinar Honkasalo/Niemi/Virtanen. L’últim treball d’aquest col•lectiu, 
Landslides: A portrait of Mary Anning, va ser seleccionat per representar-se com a part de l’exposició de 
Joves Artistes 2015 al Helsinki Kunsthalle.

Sinna Virtanen (Finlàndia)



Activitats	obertes	al	públic
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Conferència del periodista Carles Capdevila:
Els poders: viatge d’anada i tornada
Acte inaugural
11 de juliol a les 21.00h
Preu: 10€ 
(Preu per a alumnes de l’Obrador d’estiu: 5€ - Cal reserva prèvia a reserves@salabeckett.cat)

Pots arribar al poder per fer alguna cosa, però quan hi ets cada cop has de dedicar més temps i energia a 
mantenir-lo i tens menys temps i energia per fer el que representa que hi anaves a fer. Qui hi porta massa 
anys sovint ho ha oblidat i tot. El poder és poruc i actua a la defensiva, té tendència a l’abús, continua sent 
testosterònic de forma predominant i expulsa els que no segueixen uns codis endogàmics que s’aprenen en 
reservats i que ho són tot menys elegants i subtils. Després de ser-hi a prop cinc anys, en un viatge breu d’anada 
i tornada a les lloges VIP i les files zero, Carles Capdevila té algunes conclusions provisionals sobre les relacions 
i complicitats dels poders.

Carles Capdevila
(Els Hostalets de Balenyà, 1965)

És periodista, director-fundador del diari ARA. Llicenciat en filosofia i professor de Comunicació a la Universitat 
de Barcelona. Va ser director i presentador dels programes Eduqueu les Criatures a Catalunya Ràdio (2006-
2010) i Qui els va parir a TV3 (2008). Actualment, en ràdio, col·labora al programa El Matí de Catalunya 
Ràdio i Hoy por hoy de la Cadena SER. En televisió, col·labora als programes Divendres i Els Matins de TV3. 
És productor executiu de l’APM?, de TV3.



Cada any convidem un grup de joves autors de diferents països perquè treballin al llarg de l’Obrador d’estiu amb 
un dramaturg reconegut. Enguany, per vuitena vegada consecutiva, aquest dramaturg és Simon Stephens, que 
ha proposat com a tema On és ara el poder?. A partir d’aquesta qüestió, els autors han escrit textos dramàtics 
breus que, traduïts al català quan ha calgut, es presenten al públic en forma de lectura dramatitzada.

Textos breus de Juan Pablo Galimberti (Argentina), Aurore Jacob (França), Sergio Martínez 
Vila (Espanya), Federico Puig Silva (Uruguai), Gwendoline Soublin (França), Alfredo Staffolani 
(Argentina), Sam Steiner (Anglaterra), Jan Vilanova Claudín (Catalunya), Sinna Virtanen (Finlàndia) 
i Stefan Wipplinger (Alemanya).

Direcció: Jordi Prat i Coll
 
Amb Xavier Alomà, Gemma Amorós, Ramon Bonvehí, Cristian Caner, Ailin Migliora, Laura 
Pau, Núria Rocamora i Jaume Ulled.

Dilluns, 11 de juliol
18.00h 
 - Llanterna de Jan Vilanova (Catalunya)
	 -	Els	Tyrannosaurus	rex	no	poden	fer	flexions	de Sam Steiner (Anglaterra)
    Traducció de Pere Bramon
 - Fiesta de Federico Puig Silva (Uruguai)

Dimarts, 12 de juliol
18.00h
 - Enrenou de Sinna Virtanen (Finlàndia)
    Traducció de Riikka Laakso
 - Noche de Juan Pablo Galimberti (Argentina)
 - El nombre imaginari d’Aurore Jacob (França)
    Traducció de Gemma Beltran

Dimecres 13 de juliol
18.00h 
 - Harley d’Alfredo Staffolani (Argentina)
 - Quan	el	mar	per	fi	va	ser	capaç	d’acceptar	una	invitació d’Stefan Wipplinger (Alemanya)
    Traducció de Maria Bosom
 - Pig Boy de Gwendoline Soublin (França)
    Traducció de Gemma Beltran
 - Perdona el sueño de Sergio Martínez Vila (Espanya)

  
Les reserves per a aquestes lectures dramatitzades es poden fer a reserves@salabeckett.cat 

On és ara el poder?
Lectures dramatitzades
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Llengua materna Mameloschn, de Sasha Marianna Salzmann
Traducció de Maria Bosom. Direcció: Thomas Sauerteig
Intèrprets: Marta Angelat, Míriam Iscla i Alba Pujol
Ajudant de direcció: Júlia Bauer
Semimuntat – Fabulamundi 1
11 de juliol a les 19h

Preu: 3€

Tres dones, tres generacions, tres conjunts d’aspiracions: àvia, mare i filla. Les dependències socials es 
repeteixen i varien a través de les generacions: com era la vida d’una dona jueva fa 50 anys a la República 
Democràtica Alemanya i què implica avui dia?
Llengua materna Mameloschn planteja preguntes sobre la identitat dels personatges, on pertanyen i la seva 
pàtria, que es contraposen al rerefons d’un antisemitisme latent molt habitual a la RDA, de la qual la mare té 
records amargs. Tot i que algunes coses han canviat des de llavors i ara gaudeixen de diferents llibertats, les 
preguntes sobre la llibertat i sobre com dur una vida autònoma segueixen sent les mateixes.

21

Semimuntats - Projecte Fabulamundi

Amb el suport del Goethe Institut-Barcelona
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Paisatge interior brut, de Marie Dilasser
Traducció de Carles Batlle. Direcció: Glòria Balañà i Altimira
Intèrpret: Aina Calpe
Videoprojeccions: Alfonso Ferri
Semimuntat – Fabulamundi 2
12 de juliol a les 20h

Preu: 3€

Des que ha tornat de l’hospital psiquiàtric, la Bernadette passa la major part del temps reclosa a la cuina. Com 
a dona violentament apartada de la vida activa, la cuina, així com el terreny de joc dels seus fills i la granja del 
seu marit que pot veure des de la finestra vidrada, es converteixen en el territori on ella posa ordre a la seva 
vida. Tot interpretant, un rere l’altre, el paper dels seus fills, del seu marit, de la seva mare, del seu gos i del seu 
antic cap, intenta sortir de l’aïllament.

Col·loqui amb l’equip artístic de “Paisatge interior brut” 
12/07/16 
En acabar la funció
Entrada gratuïta
 
El dimarts 12 de juliol, en acabar la funció de Paisatge interior brut, l’autora de la peça, Marie Dilasser, la di-
rectora del muntatge, Glòria Balañà i Altimira i l’actriu Aina Calpe conversaran amb el públic assistent sobre 
el procés de treball d’aquest semimuntat.



Antisocial, de Bogdan Georgescu
Traducció de Xavier Montoliu Pauli. Direcció: Aleix Fauró
Intèrprets: Arnau Comas, Isak Férriz, Marina Fita, Carles Gilabert, Pablo Macho, Isis 
Martín i Carmela Poch
Semimuntat – Fabulamundi 3
13 de juliol a les 20h
Preu: 3€

En un institut de secundària, els estudiants creen un grup secret a les xarxes socials per compartir tafaneries, 
vídeos i notícies vàries sobre els professors. Però en descobrir-ho, els professors no es queden amb les mans 
creuades: amb el suport d’alguns dels estudiants, s’infiltren al grup i actuen en conseqüència. Quina serà la 
reacció dels pares dels alumnes en assabentar-se’n?
Una obra que qüestiona el paper d’alumnes, pares i professors en el sistema educatiu actual. 
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Col·loqui amb l’equip artístic d’“Antisocial”  
13/07/16 
En acabar la funció
Entrada gratuïta
  
El dimecres 13 de juliol, en acabar la funció d’Antisocial, l’autor de la peça, Bogdan Georgescu, el director del 
muntatge, Aleix Fauró, el traductor de l’obra, Xavier Montoliu, i la resta de l’equip artístic conversaran amb 
el públic assistent sobre el procés de treball d’aquest semimuntat.



PODER – POTERE – POWER 
(Tres textos breus sobre el poder)
de Marta Buchaca, Marco Calvani i Neil LaBute
Projecte AdA (Autor dirigeix Autor)
15 i 16 de juliol a les 20h
Preu: 10€
(Preu per a alumnes de l’Obrador d’estiu: 5€ - Cal reserva prèvia a reserves@salabeckett.cat)

3 autors, 3 obres breus, 3 directors. Aquesta és la premissa de la qual parteix el Projecte AdA (Autor dirigeix 
Autor). Cada dramaturg ha escrit una peça breu per a dos intèrprets que posteriorment un altre dels dramaturgs 
s’encarregarà de dirigir. Totes tres obres conformaran un únic espectacle que girarà al voltant d’un tema: el 
Poder.

Poder-Potere-Power està format per:

- No sé de què et puc salvar de Neil LaBute
Traducció: Marta Aliguer
Direcció: Marco Calvani

Amb: Anna Alarcón i Albert Pérez

Ajudant de direcció: Agnès Romeu

Un pare i una filla distanciats es troben per negociar una nova relació entre ells. Al llarg de la conversa, aniran 
sortint a la llum antigues ferides i n’apareixeran de noves, mentre es van enfrontant al passat, present i futur 
del seu vincle. I és que per continuar essent pare i filla, caldrà pagar un preu.

- Després de la foscor de Marco Calvani
Traducció: Marina Espasa
Direcció: Marta Buchaca

Amb: Muntsa Alcañiz i Mima Riera   

Assistenta de direcció: Marta Moreno (alumna en pràctiques)

La Susanna, dissenyadora i emprenedora consolidada, està fent un viatge de negocis amb la Jessica, la seva 
assistent, jove i negligent. És tard, són a l’hotel i, després d’unes quantes copes, acaben de rematar els últims 
preparatius per a la fira amb la qual l’endemà la Susanna espera impulsar la facturació de l’empresa. La Jessica, 
però, té altres plans per a la vetllada. En un joc cruel de vida o mort, les dues dones es veuran obligades a 
revelar les seves pròpies fragilitats però sobretot les seves intencions vertaderes. Abans que no torni a sortir 
el sol.
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Speakers’ corner, en veu alta s’escriu millor
Lectures en públic de textos breus

Com si es tractés d’un Hyde Park barceloní, l’Obrador d’estiu torna a incorporar el seu propi Speakers’ Corner, 
per a qui vulgui fer públics els seus textos o escenes dramàtiques i compartir-los amb la resta de participants.

En un ambient informal, sense cap mena de pressió pel “què diran?”, les tardes de dijous, divendres i dissabte, 
l’Obrador d’estiu proposa un espai on tots els participants (professors i alumnes) i el públic en general, puguin 
llegir textos, escenes de creació pròpia, diàlegs breus i provatures comptant amb la complicitat dels que ho 
escoltaran.

Els textos giraran al voltant de la temàtica del poder (amb totes les seves possibles accepcions) i tindran una 
durada màxima de 10 minuts. Per llegir-los, només es disposarà d’una cadira, un faristol, un micro i un focus. 
Res més! 

Els horaris seran: dijous 14 i divendres 15, a les 18h i dissabte 16, a les 16h

 
 
 Tingueu present que en veu alta sempre s’escriu millor!

- El cim de Marta Buchaca
Direcció: Sergi Belbel

Amb: Albert Triola i Clàudia Costas

Assistenta de direcció: Anna Serra (alumna en pràctiques)

El que ha estat Alcalde de la ciutat durant més de deu anys ha estat vençut a les urnes per la líder d’un partit 
polític d’esquerres. Ell, membre d’un partit conservador, no suporta la idea que ara una dona d’esquerres 
ocupi el seu lloc. Quan l’Alcaldessa arriba al seu nou despatx, es troba que l’Exalcalde encara hi és, i de seguida 
s’adona que no té cap pressa per anar-se’n. Ell té un as a la màniga i aviat el traurà. 

Poder-Potere-Power és una coproducció de Mixò, La MaMa E.T.C., Sala Beckett/Obrador Internacional de 
Dramatúrgia i Grec 2016 Festival de Barcelona en col·laboració amb 369gradi Roma i Umanism LLC New 
York.
Aquest espectacle s’estrenarà el 15 de juliol de 2016 a la Sala Beckett en el context del Grec 2016 Festival de 
Barcelona. Posteriorment, el projecte es repetirà amb actors nord-americans a La MaMa Theatre de Nova 
York, EEUU, el gener de 2017.
Aquesta és la tercera edició del projecte AdA, creat per Marco Calvani i Neil LaBute fa 4 anys després que el 
2010 coincidissin al V Obrador d’estiu.
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L’Obrador d’estiu a Núvol

Núvol és una capçalera digital dedicada a la cultura que aspira a omplir un buit a la catosfera. Núvol es proposa 
cobrir aquells esdeveniments i actes culturals, novetats editorials, exposicions o concerts, estrenes teatrals, 
etc. que els diaris convencionals han deixat de tractar per falta de paper o simplement perquè no formen 
part de la cultura mainstream o no són un producte d’un gran grup. Núvol es nodreix de les aportacions de 
moltes persones que ja fan coses a la xarxa a títol individual, sigui a través d’un blog o d’un compte de twitter, 
sigui en newsletters o plataformes col·lectives o en pàgines temàtiques. I ho farà amb l’objectiu d’aplegar amb 
criteri tots aquests esforços, que sovint queden dispersos, per tal de sumar i contribuir a crear una massa 
crítica important. Núvol no quedarà reclosa en l’àmbit cultural català, sinó que ha d’estar alerta al que passa 
a l’estranger i obrir finestres a altres publicacions digitals de fora a través de links o intercanvis amb altres 
publicacions. La nostra voluntat és generar un discurs lúcid al voltant del que passa i ens passa, i de donar als 
nostres continguts una sortida editorial que contribueixi a la difusió dels documents que publiquem més enllà 
del dia a dia.

Enguany, podreu trobar el dia a dia de l’Obrador d’estiu al web www.nuvol.com, on el periodista cultural 
Oriol Puig Taulé (@oriolpuigtaule) anirà deixant les seves impressions i opinions sobre aquesta XI edició de 
l’Obrador d’estiu. 

Altres activitats

Festa de cloenda de l’Obrador d’estiu
16/07 a les 21.30h a la Sala de baix
El dia 16 de juliol a les 21.30h gaudirem d’una Moritz, d’un pica-pica i d’un concert amb la Orquestra Motherfucker.

Amb el patrocini de 
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L’Institut d’Estudis Baleàrics ha col·laborat amb la Sala Beckett/Obrador Internacional 
de Dramatúrgia per facilitar la participació de dramaturgs i altres professionals de les arts 
escèniques de les Illes Balears en els cursos de l’Obrador d’estiu 2016. L’IEB ha ofert beques 
per assistir als cursos que se celebren de l’11 al 16 de juliol a la Sala Beckett – Poblenou.

Noves col·laboracions



Direcció artística    Toni Casares
      Víctor Muñoz i Calafell
      Aina Tur
 
Gerència     Juli Macarulla 

Direcció tècnica      Paula Miranda

Producció     Roser Soler
      Àlex Batlle

Comunicació i premsa   Sílvia Artigas
      Patrícia Font
     
Equip tècnic     Horacio Sosa. Flaco
      Luis Martí
      Albert Anglada
      Òscar Palenque
       
Fotògraf     Nani Pujol

Administració    Àlex Esteban
          Tatiana Santa Maria
 

Alumnes en pràctiques       Raquel Ballesteros (Ramon Llull)
      Júlia Bauer (ITES)
      Artur Belbel (UB)
      Laura Farrés (UB)
      Marta Moreno (Aula Municipal de teatre de Lleida)
      Anna Serra (Aula Municipal de teatre de Lleida)

Equip del XI Obrador d’estiu 
de la Sala Beckett
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XI Obrador d’estiu de 
la Sala Beckett 
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