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Un punt de trobada internacional per a la dramatúrgia 
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Fa deu anys, quan preparàvem la primera edició de l’Obrador d’estiu amb l’amic Carles 
Batlle i li explicàvem la nostra idea a un dels autors més veterans del teatre català en 
aquells moments (i encara ara),  aquest autor va dir que ell volia participar “de totes totes” 
d’aquella nova experiència, perquè estava segur que naixia un projecte històric, de llarga 
durada, que tindria influència en la dramatúrgia catalana contemporània, i que ell “no 
s’ho volia perdre per res del món”.

El cert és que, en aquestes 10 primeres edicions de l’Obrador d’estiu, hem pogut conèixer 
un bon nombre d’autors i creadors més o menys consolidats, més o menys emergents 
en els seus respectius països, més o menys coneguts en el panorama del teatre profes-
sional i aprendre uns dels altres. Professors, alumnes, directors, actors, obres, escenes, 
idees, temes i projectes teatrals de tota mena han configurat els programes d’activitat 
de cursos, tallers, lectures dramatitzades i col·loquis de les successives edicions. Molta 
gent s’ha convertit en participant “habitual” de l’Obrador d’estiu: Simon Stephens, Neil 
Labute, Thomas Sauerteig, Will Keen, Jordi Casanovas, Sergi Belbel, Andrés Lima… i 
tants d’altres pel que fa als professors que han anat repetint en diverses ocasions; però 
també alumnes que han participat en una, dues o gairebé totes les edicions i entre els 
quals, alguns d’ells, han acabat essent-ne també professors. Alguns projectes gestats en 
els tallers de l’Obrador d’estiu han tingut continuïtat després i han acabat concretant-se 
en espectacles, produccions, grups de treball, etc. I altres, senzillament, han servit com a 
via d’experimentació, de desbloqueig, d’aproximació teòrica o pràctica per compartir amb 
altres professionals, aprenents i espectadors, idees, pors, intuïcions...

L’Obrador d’estiu ha esdevingut, com preveia aquest autor savi i experimentat, una cita 
gairebé indispensable per a dramaturgs i creadors teatrals amb voluntat d’aprenentatge 
permanent, d’autoqüestionament valent sobre les pròpies certeses i d’obertura de mires 
davant del món. Un lloc de trobada, un parèntesi per a la reflexió i la generació de noves 
idees i projectes, una setmana per conèixer gent, aprendre coses i compartir-les relaxada-
ment i amb honestedat creativa.

Amic Benet i Jornet, fixa’t, ja som a la desena edició! I l’Obrador d’estiu, com tu preveies, 
no només s’ha consolidat (les coses massa consolidades fan una mica de por…) sinó que 
està marcant clarament (i això sí que és important) la direcció de futur d’una nova Sala 
Beckett, que és a punt de néixer, i que precisament no té altre objectiu que esdevenir, 
temporada rere temporada, una mena d’Obrador d’estiu permanent que duri tot l’any i 
que sàpiga anar-se redefinint en funció de les necessitats i expectatives socials i culturals 
de cada moment.

Gràcies a tots els que ho esteu fent possible!

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



Dissabte 4 de Juliol

11.00h - 14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 
15.30h - 17.30h Seminari S. Stephens

Diumenge 5 de Juliol

11.00h - 14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 

Dilluns 6 de juliol

09.30h Recepció alumnes 
9.45h Benvinguda
10.15h-14.00h Cursos: J.Casanovas, C.Fréchette, E.Nolla, W.Keen i M.Fernández Ache
11.ooh-14.00h Seminari S.Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari: S.Stephens, J.Casanovas, C.Fréchette, E.Nolla, W.Keen i M.Fernández Ache 
18.00h Lectures Històries d’amor per a una època de catàstrofes - Sala Andy Warhol
 - Zenit, de Guillaume Poix (França)
 - Un continent perdut al fons del mar, de Ricardo Cabaça (Portugal) 
 - Variable ajustable, de Clémence Weill (França)

Dimarts 7 de Juliol

10.00h-14.00h Cursos: J.Casanovas, C.Fréchette, E.Nolla, W.Keen i M.Fernández Ache
11.ooh-14.00h Seminari S.Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari: S.Stephens, J.Casanovas, C.Fréchette, E.Nolla, W.Keen i M.Fernández Ache
18.00h Lectures Històries d’amor per a una època de catàstrofes - Sala Andy Warhol
 - Motivos para quedarse, de Lucía Carballal (Espanya)
 - 391, de Vika Fleitas (Uruguai)
	 -	Un	fill,	d’Estel Solé (Catalunya) 

Agenda
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Dimecres 8 de juliol

10.00h-14.00h Cursos: J.Casanovas, C.Fréchette, E.Nolla, W.Keen i M.Fernández Ache
11.ooh-14.00h Seminari S.Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari:  S.Stephens, J.Casanovas, C.Fréchette, E.Nolla, W.Keen i M.Fernández Ache
18.00h Lectures dramatitzades Històries d’amor per a una època de catàstrofes - Sala Andy Warhol
 - Un altre més que mossega la pols, de Nathan Bryon (Anglaterra)
 - El futur, de Hannes Becker (Alemanya)

Dijous 9 de juliol

10.00h-14.00h Cursos: J.Casanovas, T. Štivičić, G.Clua, W.Keen i M.Fernández Ache
11.ooh-14.00h Seminari: S.Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari: S.Stephens, J.Casanovas, T. Štivičić, G.Clua, W.Keen i M. Fernández Ache
18.00h Speakers’ corner al bar de la Nau Ivanow

Divendres 10 de juliol

10.00h-14.00h Cursos: J.Casanovas, T. Štivičić, G.Clua, W.Keen i M.Fernández Ache
11.ooh-14.00h Seminari S.Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari: S.Stephens, J.Casanovas, T. Štivičić, G.Clua, W.Keen i M.Fernández Ache
18.00h Speakers’ corner al bar de la Nau Ivanow

Dissabte 11 de juliol

10.00h-14.00h Cursos: J.Casanovas, T. Štivičić, G.Clua, W.Keen i M.Fernández Ache
11.ooh-14.00h Seminari S.Stephens
14.00h Dinar 
16.00h Mostra del curs de Jordi Casanovas
20.00h Festa de cloenda de l’Obrador d’Estiu de la Sala Beckett al Centre Cívic Pati Llimona 
(C/Regomir, 3 08002 Barcelona)
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Com arribo al 
Centre Cívic Pati 

Llimona?



Cursos i tallers
El diàleg i el monòleg en l’espai
Seminari d’iniciació a l’escriptura dramàtica amb Enric Nolla

Un curs pràctic i introductori a l’escriptura teatral en què els participants duran a terme un trajecte creatiu a 
partir de la reflexió sobre diferents aspectes formals de l’espai dramàtic i a través dels principals models de 
diàlegs i monòlegs.
Al llarg del procés de treball, visitarem el disseny del personatge i la seva veu, el temps teatral i l’acció teatral, 
sempre des de la perspectiva de la dimensió espacial i la seva especificitat.

Enric Nolla
(Caracas, Veneçuela, 1966)
Viu a Catalunya des de 1991. Es va formar als tallers de José Sanchis Sinisterra a la Sala Beckett. És professor 
a l’I.T. de Barcelona i imparteix cursos de dramatúrgia a l’Obrador. Ha publicat i estrenat diverses obres: 7/24 
o La llegenda de l’home que flota sobre els parcs (Knot Gallery, Atenes, 2013); Safari (Ed. Rema12, 2010); El 
berenar d’Ulisses (Sala Beckett, 2010, Arola ed. 2009); Còlera (Arola Ed. 2009); Sweet dreams, coescrita amb 
Ricard Gázquez (Tantarantana, 2005); Àrea privada de caça (TNC, 2003; Ed. Proa, 2003); Tractat de blan-
ques (Sala Beckett, Premi Serra d’Or 2002; Arola Ed., 2002); Hurracan (Sala Beckett, Premi Serra d’Or 2001; 
Ed. AADPC, 1999) i A pas de gel en el desert (Festival de Sitges, 1996; Ed. AADPC, 1997.) És autor també de 
les obres Librium (1993), L’illa dels dragons (1995), Sortida d’emergència (2001), Visita a les zones humides 
de la reserva (2014) i la seva última obra: Tu no surts a la foto (2015).
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El misteri dels inicis: com es comença?
Seminari especialitzat de dramatúrgia amb Carole Fréchette

En aquest taller ens centrarem en la fase més primària de l’escriptura d’una obra teatral. Ens farem la següent 
pregunta, a la vegada simple i misteriosa: «com es comença?». De quina manera una idea, una emoció, un 
desig, una paraula, un esdeveniment, un succés, etc., es converteix en un projecte d’obra? Com, a partir d’una 
vaga intuïció, els personatges van prenent forma, com es dibuixa l’estructura, com s’inicia la construcció de 
la faula? I què té d’especial el teatre en tot això? En quina mesura aquella idea encaixaria millor en un esce-
nari i no pas en una novel·la, una pel·lícula o una sèrie de televisió? Es pot fer teatre de tot? Ens plantejarem 
l’equilibri que cal trobar entre la necessitat d’estar per sobre del món que creem, per comprendre, organit-
zar la matèria, fer avançar l’acció, o la necessitat de no entendre, de quedar-nos al nivell dels personatges, 
d’endinsar-nos amb ells dins la foscor.
Durant el transcurs d’aquests tres dies, es convidarà als participants a compartir els seus quaderns de crea-
ció, per recórrer (de manera accelerada!) el camí que va de la intuïció primerenca als primers esborranys de 
diàlegs. Carole Fréchette

Carole Fréchette
Formada com a actriu a l’Escola Nacional de Teatre del Canadà, Carole Fréchette fa més de vint-i-cinc anys que 
es dedica a escriure i és autora, entre d’altres, de Jean et Béatrice, La Peau d’Élisa, Les Sept jours de Simon 
Labrosse, Les Quatre morts de Marie, Le Collier d’Hélène, Violette sur la terre, La petite pièce en haut de 
l’escalier, Je pense à Yu (Penso en Yu) i Small Talk. Els seus textos, traduïts a dinou llengües i estrenats arreu 
del món, han rebut un gran nombre de premis al Canadà i a l’estranger. Guanyadora dues vegades del Premi 
del Governador General del Canadà, el 1995 per Les Quatre Morts de Marie i el 2014 per Small Talk, també va 
rebre el premi Chalmers a Toronto el 1998, que premia el millor text creat per al teatre. L’any 2002, la SACD 
(Societat d’Autors i Compositors Dramàtics de Canadà) la va condecorar amb el Premi de la Francofonia grà-
cies a la seva projecció dins del panorama francòfon. El mateix any també va rebre el Premi Siminovitch, una 
prestigiosa recompensa que s’atorga als autors canadencs pel conjunt de les seves obres.
Carole Fréchette és una apassionada de l’escriptura que desenvolupa, des de fa molts anys, una tasca 
d’acompanyament de joves autors, sobretot a l’Escola Nacional de Teatre, i també impartint tallers, tant al 
Quebec com a l’estranger. Les seves obres de teatre estan publicades per Leméac/Actes Sud-Papiers.
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Seminari especialitzat de dramatúrgia amb Guillem Clua

Una de les decisions més importants a la qual ens enfrontem a l’hora d’escriure una obra de teatre és escollir 
la forma que volem que tingui. Podem explicar la mateixa història en tres actes i una estructura d’escenes clàs-
sica, en un seguit de monòlegs a públic, o fins i tot en ordre cronològic invers. Les possibilitats són infinites, 
però sempre han d’estar lligades a allò que volem explicar. De vegades, la forma pot arribar a ser tan important 
com el contingut. O fins i tot més.
En aquest curs tractarem l’escriptura d’un text des de les bastides que volem que tingui. A banda d’analitzar 
estructures clàssiques (Aristòtil, Horaci, Freitag) i autors que van emprendre grans experiments formals (Sch-
nitzler, Beckett, Pinter), cada alumne treballarà sobre la seva pròpia idea d’obra de teatre. L’objectiu final és 
que, abans de posar-se a escriure-la, surti del curs amb una idea clara de l’estructura que necessita.

Guillem Clua
(Barcelona, 1973)
Llicenciat en Periodisme, inicia la formació teatral a la London Guildhall University el 1994. A partir del 2000 
es vincula a l’Obrador de la Sala Beckett.
El seu primer text, Invisibles, obté el Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi 2002, any en què adapta Mort a Venècia 
de Thomas Mann (Sala Muntaner). El 2004, La pell en flames (La Villarroel, 2005; CDN, 2010) obté el Premi 
Alcoi per segon cop i el Premi de la Crítica al Millor Text de 2005. El 2006 Clua es trasllada a Nova York, on 
presenta Gust de cendra. Tot seguit, escriu Marburg, que s’estrena al Teatre Nacional de Catalunya el 2010. El 
seu primer musical, Killer, es presenta a la Sala Muntaner i a La Villarroel de Barcelona el 2011. El 2012 escriu 
i dirigeix Smiley, una història d’amor a la Sala Flyhard i Invasión, una faula sobre la joventut en temps de 
guerra, al Teatro Conde Duque de Madrid. Els seus últims treballs són La terra promesa, una farsa sobre el 
canvi climàtic, i el musical 73 raons per deixar-te, que s’estrenarà al Teatre Goya la tardor de 2015.
Com a guionista, destaca la sèrie El cor de la ciutat, de la qual és director argumental durant dues temporades. 
Actualment, escriu per a la sèrie La Riera i prepara la versió cinematogràfica de Smiley.

Des de la bastida



La història, el gènere teatral i el dramaturg
Seminari especialitzat de dramatúrgia amb Tena Štivičić

Aquest curs té per objectiu explorar la relació entre la història i el text dramàtic. Són bàsicament narradors, els 
dramaturgs? El teatre ho ha qüestionat tot, tant pel que fa a la forma com pel que fa al contingut. Però quines 
són les qualitats essencials del gènere? Conèixer aquestes qualitats influeix en la tria de continguts, estructura 
i forma?
El curs també se centrarà en les històries, temes i idees que els participants posin damunt la taula. Pensar en 
el gènere ens pot ajudar a convertir les idees en una obra nova, o fer-nos avançar en l’obra que estiguem tre-
ballant en aquests moments.
Finalment, avui en dia, en molt països i cultures, el paper que tradicionalment havia estat adjudicat al drama-
turg està essent qüestionat. El teatre postdramàtic, el teatre verbatim o la creació col·lectiva, juntament amb 
els projectes de coautoria, obliguen els dramaturgs a adaptar-se a les noves tendències. Estudiarem les tempta-
dores propostes de les formes actuals, però també examinarem el valor i la importància del teatre textual, amb 
el dramaturg al centre del procés de creació.

Tena Štivičić
Tena Štivičić va néixer a Zagreb, Croàcia. Després de llicenciar-se en Estudis Teatrals, va traslladar-se a Lon-
dres on va cursar un Màster en Escriptura per a l’Escena al Goldsmiths College de la Universitat de Londres. 
Les seves obres per a adults Can’t Escape Sundays (2000), At Deathbed (1998), The Two of Us (2002), Fra-
gile! (2004), Fireflies (2007), Felix (2008), Invisible (2011), Europe (2013) i les seves obres infantils Perceval 
– the Quest for the Grail (2001) i Psssst! (2004) han estat produïdes en diversos països europeus i han estat 
traduïdes i publicades en unes 10 llengües. També han guanyat diversos premis, entre ells l’European Authors 
Award i l’Innovation Award al Heidelberg Stückemarkt 2008 d’Alemanya per a Fragile!
El 2007 va escriure una peça d’un acte com a part del projecte titulat Goldoni Terminus, que es va estrenar a 
la Biennal de Venècia.
L’obra Seven Days in Zagreb va formar part del projecte de la Convenció Teatral Europea Orient Express el 
2009.
Europe va ser coescrita amb Malgorzata Sikorska Miszczuk, Lutz Hübner i Steve Waters en una coproducció 
entre el Birmingham REP, ZKM Zagreb, Teatr Polski Bydgoszcz i Dresden Staatstheater.
Actualment, es troba en preproducció una pel·lícula basada en l’obra Invisible.
La seva obra Three Winters es va estrenar al National Theatre de Londres el 2014 i el mes de febrer passat es 
va endur el Susan Smith Blackburn Prize a Nova York.
Viu a Londres i escriu en anglès i en croat.
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Un laboratori de treball per a autors i intèrprets amb Jordi Casanovas

Ficció de la realitat 
(Escriptura biogràfica col·lectiva)

En aquest curs buscarem aquelles històries que fan aturar la nostra impaciència com a espectadors i que ens 
obliguen a escoltar cada una de les paraules que pronuncia aquell qui les explica. Els dramaturgs hauran de 
dur preparada una situació real o una vivència, viscuda o observada en primera persona, que considerin ex-
traordinària, que els hagi impactat, que resulti difícil de comprendre. A partir de la història que el dramaturg 
exposarà verbalment a tot l’equip, construirem una improvisació per descobrir l’entrellat de la situació: per 
què va passar? Què pensaven realment els personatges implicats? Què podria haver arribat a passar? Els in-
tèrprets miraran d’entendre quines són les eines més òptimes per generar l’escena i fer-la interessant. Eines, 
a la vegada, indispensables per interpretar-la. Els dramaturgs convertiran el material emocional exposat en la 
improvisació en material escrit, en paraules, i comprovarem com s’ha produït la translació. De la realitat a la 
ficció.

Jordi Casanovas 
(Vilafranca del Penedès, 1978)
Dramaturg i director teatral. Director de la companyia FlyHard, de la que en va ser fundador, des de 2005 fins 
2013. Fundador i director artístic de la SALAFlyHard des de la temporada 2010/2011 fins el 2013. Professor de 
dramatúrgia a l’Institut del Teatre, Eolia i l’Escac.
Ha escrit una trentena de textos teatrals, entre els quals destaquen Ruz-Bárcenas (Teatro del Barrio, 2014), 
Una història catalana (TNC, 2011 i 2013), Pàtria (Teatre Lliure, 2012), Un home amb ulleres de pasta (SALA 
FlyHard, 2010), Sopar amb batalla (Versus Teatre, 2010), La Revolució (La Villarroel, 2009), Lena Woyzeck 
(Temporada Alta, 2008), La Ruïna (La Villarroel, 2008), City/Simcity (Sala Beckett/Club Capitol, 2007) i 
Wolfenstein (AREAtangent/Versus Teatre, 2006).
Ha obtingut el Premi Ciutat de València per Estralls, el Premi Ciutat d’Alcoi 2005 amb Beckenbauer, el Premi 
Marqués de Bradomín 2005 amb Andorra i el Josep Robrenyo 2002 amb Les millors ocasions. La trilogia 
composta per Wolfenstein, Tetris i City/Simcity va rebre el Premi de la Crítica de Barcelona a la revelació de la 
temporada 2006-07, el premi Crítica Serra d’or al millor text teatral de 2006 i nominacions als Premis Butaca 
i als Premis Max. Premi Butaca al millor text teatral de 2009 per La Revolució. Premi Time Out a la millor 
obra de 2011 per Un home amb ulleres de pasta. Premi Butaca al millor text teatral de 2011 per Una història 
catalana. Premi Ciutat de Barcelona de teatre 2012 per Pàtria.
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Taller avançat d’interpretació amb Will Keen i María Fernández Ache

L’objectiu del curs (i un dels principals pilars de la interpretació en general) serà desenvolupar l’escolta-co-
municació. I és que, al cap i a la fi, l’acte de parlar és l’acte d’“aconseguir”: no parlem per descriure ni per 
exposar, sinó per “obtenir” i/o “modificar”. Al llarg del taller recalcarem la necessitat d’estar amb “l’altre”, de 
mirar i veure, d’escoltar i sentir. Aquesta feina es durà a terme a través d’obres escrites pel dramaturg anglès i 
Premi Nobel de Literatura Harold Pinter. En el teatre de Harold Pinter hi conflueixen elements com l’estatus, 
la classe social, la relació de gènere, la violència velada i l’amenaça implícita, el ritme, els silencis i les pauses 
i l’organicitat. Aquest curs estudiarà com aconseguir plasmar aquest inhòspit univers i dir els seus textos, ex-
tremadament econòmics –i de vegades hiperbòlics-, de manera realista, sense que perdin la seva força poètica.

11

Pinter: La paraula feta acció

Will Keen
Ha protagonitzat espectacles en les més destacades companyies i en els més reputats teatres britànics: Natio-
nal Theatre, Shakespeare’s Globe, Royal Court, Almeida Theatre, Donmar Warehouse o Royal Shakespeare 
Company, i en nombrosos teatres del West End londinenc i altres importants escenaris, tant d’Anglaterra 
com de Nova York, París, Berlín, Milà, Edimburg, Hong Kong, Budapest, Luxemburg, etc. Ha col·laborat amb 
alguns dels directors i dramaturgs més respectats de Gran Bretanya: Richard Eyre, Peter Hall, Trevor Nunn, 
Declan Donnellan, Tom Stoppard, Terry Jonson, Howard Davies, Phyllida Lloyd, Michael Attenborough, Thea 
Sharrock, Neil Bartlett, Tim Carroll o Lindsay Posner, protagonitzant espectacles d’autors tan diversos com 
Shakespeare, Txèkhov, Calderón, Webster, Ibsen, Pinter, Bernard Shaw, Stoppard, Molière, Frisch, Granville 
Barker, Sartre, Marlowe i von Kleist (entre molts d’altres), així com obres de nova creació. Will Keen ha repre-
sentat més de 70 obres teatrals.
A part de la seva activitat teatral, Keen ha treballat extensament en cinema, TV i ràdio. 

María Fernández Ache
La seva formació com a directora, dramaturga i actriu ha anat a càrrec de professionals com Vittorio Gassman, 
José Sanchis Sinisterra, Stephen Jeffreys o Ángel Gutiérrez.
Ha aprofundit en gairebé totes les vessants de l’Art Dramàtic: la dramatúrgia, la interpretació, el disseny de 
vestuari, l’escenografia, la producció, la gestió teatral i, finalment, la direcció.
El gener de 2016 estrenarà la seva obra Cocina al Teatro María Guerrero de Madrid.
Ha dirigit Conferencia de Poeta en Nueva York (New York Public Library, N.Y.C, EEUU, 2013), que es reestre-
narà al CDN de Madrid el 2015. Ha traduït, versionat i codirigit (amb Will Keen) Hamlet (Naves del Matadero, 
Madrid, 2012). Ha traduït, versionat i dirigit Traición de H. Pinter (Teatro Español i Teatro Galileo, Madrid, 
2011 i 2012, respectivament).
Ha donat cursos en nombroses institucions privades i públiques i ha codirigit sovint treballs amb Will Keen.
Ha escrit tant obres originals (Medea, Cocina, Filántropos), com traduccions i versions teatrals: Romeo y 
Julieta, Como Gustéis y Hamlet de W. Shakespeare, Traición de H. Pinter, Woyzeck de G. Büchner o Las Mu-
jeres Sabias de Molière; i adaptacions de textos narratius com Platform de M. Houellebecq o L’esclusa de L. 
Pirandello.
També ha traduït obra poètica.



Seminari
Històries d’amor per a una època de catàstrofes 
Seminari avançat d’escriptura teatral amb Simon Stephens

Escric aquest document assegut al caire d’un nou any.
La setmana passada a París dos terroristes que s’autoproclamaven islamistes van assaltar la seu de la re-
vista satírica francesa Charlie Hebdo i van acabar amb la vida del seu director, 11 dibuixants i dos agents 
de policia. Dos dies més tard a Baga, Nigèria, Boko Harem va matar fins a 2.000 persones. Mentrestant, la 
tardor passada Credit Suisse va fer públic que un 1% de les fortunes més grans del món concentren fins al 
48% de la riquesa del planeta. Entre l’any 1970 i el 2010 la meitat dels vertebrats del món van desaparèixer 
alhora que la població humana es doblava.
Ara que tot just comença l’any, tinc la impressió que som al bell mig d’una època de catàstrofes. Una època 
d’inestabilitat i incertesa econòmica que és testimoni d’un gir cap a la dreta a tota Europa i un augment de 
la intolerància religiosa i l’extremisme arreu del món. La vigilància empresarial i governamental augmenta 
exponencialment; surten a la llum la corrupció i la violència de les forces policials; les monarquies i els famo-
sos cometen actes financers o sexuals il·legals; les malalties s’estenen sense aturador; els nostres ordinadors 
són blanc d’atacs, i els nostres sistemes sanitaris són cada vegada més minsos.
I tanmateix, quan miro les obres que més em van agradar la dècada passada i n’identifico temes recurrents, 
tot i amagats o latents, m’adono que una vegada i una altra em sento atret per les històries d’amor. De vega-
des, un amor obsessiu. De vegades, psicòtic. D’altres, pornogràfic. O descoratjador. Però hi és.
En un món en crisi, un món atomitzat per estructures desorganitzades i definides per polítiques resultat de 
l’angoixa, continua existint l’impuls per connectar, per implorar i trobar consol o necessitat en altres éssers 
humans; i això és tan estimulant i estrany com sempre. 
Em sorprèn que en el cor del teatre hi bategui alguna cosa fonamental i que en aquest impuls per estimar, 
fins i tot o especialment en una època de catàstrofes, pugui existir l’energia per generar tota una nova mane-
ra d’entendre la producció teatral.
Al meu taller pretenc examinar exactament com podria ocórrer això i quina estructura o forma podrien 
adoptar aquestes obres. Simon Stephens

Enguany, els dramaturgs participants són Hannes Becker (Alemanya), Nathan Bryon (Anglaterra), Ri-
cardo Cabaça (Portugal), Lucía Carballal (Espanya), Vika Fleitas (Uruguai), Guillaume Poix (França), 
Estel Solé (Catalunya) i Clémence Weill (França). 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 per part de la Com-
panyia Resident de l’Obrador d’estiu. Les lectures seran obertes al públic.
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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 Hou-
se (2012), The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (adaptació de la novel·la homònima de Mark 
Haddon, 2012) i Morning (2012). 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 inter-
nacional per la revista alemanya Theater Heute. Finalment, el 2008 Pornography va ser convidada a prendre 
part al festival TheaterTreffen de Berlín. 
Actualment és director artístic associat al Lyric Hammersmith de Londres.
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Nathan Bryon és un dramaturg anglès de 23 anys que va aprendre a actuar i escriure per a l’escena en un curs 
del Lyric Hammersmith Theatre impartit per Simon Stephens i Bola Agbaje. Aquest curs li va fer venir el cu-
quet per escriure. Des d’aleshores, Nathan ha estat un Jove Artista Associat del Lyric Hammesmith, on va llegir 
moltes obres i fins i tot va actuar en diverses produccions. També ha gaudit d’un encàrrec del Bush Theatre que 
va donar com a resultat Negril Beach, representada al RADAR Festival. La seva última obra, Lad Club, tracta 
del bullying cibernètic i es representarà en un espai virtual en què el públic la mirarà duent auriculars Octulus 
Rift. Actualment, Nathan gaudeix d’una beca per a escriptors amb la companyia teatral Paines Plough.

Nathan Bryon (Anglaterra)

Els autors emergents participants al seminari
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Nascut el 1982 a Frankfurt am Main, ha estudiat Literatura Alemanya, Estudis Americans i Història a Berlín 
així com Escriptura Creativa a Leipzig. Ha escrit obres de teatre, prosa i poesia i ha traduït a l’alemany peces de 
Pamela Carter, Caryl Churchill, Lucy Kirkwood i Tom Wells. El 2010 va participar en el taller per a escriptors 
del Festival Theatertreffen de Berlín i el 2012, en el taller per a escriptors del Festival New Plays from Europe 
de Wiesbaden. Actualment, és candidat a investigador en el Centre per a la Recerca Cultural i Literària de Ber-
lín (www.zfl-berlin.org).

Hannes Becker (Alemanya)



Dramaturg i director teatral, és cofundador amb Daniela Rosado de 33 Ânimos, una companyia de teatre por-
tuguesa. 
Ha dirigit Sempre outra dor (2010), Gota d’Água (2012), Morte súbita (2013), Reality Xau (2014), Dix, upon 
the live and work of the german painter Otto Dix (2014) i A princesa, basada en la novel·la homònima de 
D.H. Lawrence (2015). 
És autor de les obres teatrals s.m., Aprender a esquecer que somos humanos, Sempre outra dor, O primeiro 
quarto, Umbilicaixa, Gota d’água, A vida segunda da barata a partir de Franz Kafka, Morte súbita, Reality 
Xau, Dix i A princesa. 
O primeiro quarto ha estat publicada a Bypass #2 i Morte súbita, a la Revista Galega de Teatro #78.
A més de les diverses peces que ha dut a escena en teatres i espais alternatius de Portugal, ha dirigit Morte 
súbita al Festival Internacional de Teatre de Cangas de Morrazo (Espanya) i ha codirigit amb Daniela Rosado 
Os palhaços (Timochenko Whebi) a la Porta4 de Barcelona.
L‘obra A vida segunda da barata upon Franz Kafka va ser seleccionada i presentada al Festival Plays in one 
minute de Parlapatões, a Lisboa i São Paulo (Brasil).

Formada com a dramaturga a la RESAD de Madrid, l’Institut del Teatre de Barcelona i la Universität der Küns-
te de Berlín. 
Entre els seus primers textos destaquen Velar (publicat per l’editorial Fundamentos), Los residentes (publi-
cada en alemany per la revista Freitext) i Lotte goes liquid (estrenada a la Nau Ivanow). Així mateix, ha fet 
adaptacions d’Amok d’Stefan Zweig, Platonov de Txèkhov i El misantrop de Molière per a diferents projectes 
escènics.
El 2012 obté l’Accèssit del Premi Marqués de Bradomín amb l’obra Mejor historia que la nuestra, que es re-
presenta a la Kubik Fabrik i a la Sala Off del Teatro Lara de Madrid durant el 2014. Aquell mateix any escriu 
La noche sobria, seleccionada per La Cuarta Pared per al projecte ETC. 
Actualment desenvolupa el text Petit Comité en el marc del Programa de Dramaturgias Actuales de l’INAEM 
i escriu A España no la reconocerá ni la madre que la parió juntament amb Víctor Sánchez, espectacle que 
s’estrenarà a València el setembre de 2015. 

Ricardo Cabaça (Portugal) 

Lucía Carballal (Espanya)
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Dramaturga i dissenyadora gràfica i teatral.
Ha cursat estudis de comunicació, publicitat, cinema, cant, gestió cultural i disseny gràfic. El 2011 ingressa 
a l’Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgú (EMAD) de Montevideo, a l’especialitat de 
disseny teatral.
Com a dramaturga, ha participat en diversos seminaris i xerrades de dramatúrgia a càrrec de referents uru-
guaians i internacionals. El 2014 dirigeix a actors de la Comedia Nacional al Teatro Solís de Montevideo. Aquell 
mateix any, dirigeix la seva obra Zona de avistamiento al Centro Cultural de España de la mateixa ciutat.
Des del 2013 ha rebut nombroses beques i premis, tant al seu país com per viatjar a l’exterior (Espanya i Mèxic). 
Els idiomes que domina (espanyol, francès, anglès, portuguès i català) i els viatges per tot el món expandeixen 
contínuament el seu horitzó creatiu. Ha viscut a Bordeus i Barcelona i actualment resideix a Montevideo.

Diplomat en Magisteri i en escriptura dramàtica per l’ENSATT (Escola Nacional Superior d’Arts i Tècniques 
de Teatre de França), Guillaume Poix és actor, director de teatre i dramaturg. Format a la prestigiosa escola 
de teatre Cour Florent, va aparèixer a la pel·lícula Un beau dimanche de Nicole Garcia (2013). El 2013, va ser 
dramaturg i assistent de direcció de Valérie Nègre a l’obra La Favorite de Donizetti al Théâtre des Champs-
Elysées. Es autor de diverses obres de teatre: Les Présomptions, seleccionada el març de 2013 a les trobades 
pedagògiques «Mousson d’hiver» de la Maison Européenne des Écritures Contemporaines; Virgile n’a pas 
les épaules, llegida al seminari del Teatre Nacional de Toulouse el juny de 2013, i Wave, encàrrec de l’Institut 
Francès de Cotonú (Benín) i representada el març de 2015. Straight, premiada amb el premi Journées de Lyon 
des Auteurs de Théâtre 2014, va rebre una ajuda per a la creació del CNT (Centre Nacional de Teatre de França) 
el novembre de 2014 i és el seu primer text publicat per Éditions Théâtrales. Per a la temporada 2015-2016, 
Poix serà el dramaturg associat al Théâtre de Poche de Ginebra, sota la nova direcció de Mathieu Bertholet.

Vika Fleitas (Uruguai)

Guillaume Poix (França)
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Actriu, directora i dramaturga. Ha adaptat i dut a escena diversos textos, entre els quals destaquen L’Opéra 
du Dragon de Heiner Müller, Mesure pour mesure de Shakespeare i Mars a partir del llibre homònim de Fritz 
Zorn. També ha dirigit Histoire de Melody Nelson a partir de l’àlbum de Serge Gainsbourg (Cité de la musique, 
París).
Amb entrevistes com a material de base, inspirades per esdeveniments polítics i socials, les seves obres teatrals 
barregen document, ficció, narrativa, llengües estrangeres, cites i homenatges a escriptors anteriors.
Des de 2012, ha escrit Morning Personne – fresque historico-familiale (a partir del Calderon de Pasolini), 
T.R.A.U.M.E. (creada a Alsàcia el 2014), A force d’appeler ça ma vie (un homenatge a Samuel Beckett) i Plus 
ou moins l’infini (residència a la Chartreuse, Villeneuve les Avignons).
La seva obra Pierre. Ciseaux. Papier (Editions Théâtrales), premiada pel CNT i Les Journées de Lyon des Au-
teurs, va guanyar el Grand Prix de littérature dramatique 2014. S’estrenarà l’any que ve a Le Théâtre du Rond-
Point (París) dirigida per Laurent Brethome.
Actualment col·labora amb la companyia Rêvages en la creació de Les Petites Filles par A+B (le Grand Bleu, 
Lille) i amb la Companyia Enascor en una obra documental sobre l’energia nuclear. A més a més, treballa amb 
diverses PAI tot barrejant performances en directe, text i accions socials.

Clémence Weill (France)
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Poeta, dramaturga i actriu. En el camp de la poesia, l’any 2011 guanyà el Premi Amadeu Oller de Poesia per 
a Poetes Inèdits amb l’obra Dones que somiaven ser altres dones (Galerada 2011). Si uneixes tots els punts 
(Galerada 2013) és el seu segon llibre de poemes. 
Ha participat en nombrosos recitals i festivals de poesia a Catalunya i a fora. Ha recitat en companyia de poetes 
com Benjamín Prado, Luis García Montero, Joan Margarit, Kirmen Uribe, Josep Pedrals, Enric Casasses, Mar-
ta Pessarodona i Francisco Brines, entre d’altres. 
S’interessa per la dramatúrgia i es forma a l’Obrador de la Sala Beckett amb professors com Rafael Spregel-
burd, David Plana, Alfredo Sanzol, Jordi Oriol, Carles Batlle i Larry Tremblay. 
L’any 2013 va debutar com a dramaturga amb l’obra Animals de companyia, representada durant més d’un 
any en cases particulars i estrenada el febrer del 2015 al teatre Club Capitol de Barcelona. L’obra a més va fer 
gira per Centreamèrica i es va poder veure a El Salvador, Guatemala, Santo Domingo i Mèxic durant el 2014. 
Com a actriu, ha actuat en films, obres de teatre i sèries de televisió. Durant més de tres anys va interpretar el 
paper de Marina a la sèrie La Riera de TV3.

Estel Solé (Catalunya)



Activitats obertes al públic

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 setena vegada consecutiva, aquest dramaturg és Simon Stephens, 
que ha proposat com a tema Històries d’amor per a una època de catàstrofes. A partir d’aquest tema, els au-
tors han escrit textos dramàtics breus que, traduïts al català quan s’escaigui, es presentaran al públic en forma 
de lectura dramatitzada.

Textos breus de Hannes Becker (Alemanya), Nathan Bryon (Anglaterra), Ricardo Cabaça (Portugal), 
Lucía Carballal (Espanya), Vika Fleitas (Uruguai), Guillaume Poix (França), Estel Solé (Catalunya) i 
Clémence Weill (França). 

Direcció: Ferran Dordal i Lalueza
Assistent: Loredana Volpe
 
Amb Yacine Adryen, Oreig Canela, Òscar Castellví, Lara Díez, Marta Ossó, Ivan Padilla, Laia 
Piró,  Pablo Rosal i Pau Sastre.

Dilluns, 6 de juliol
18.00h 
 - Zenit, de Guillaume Poix (França)
   Traducció de Gemma Beltran
 - Un continent perdut al fons del mar, de Ricardo Cabaça (Portugal)
    Traducció de Susanna Ramos i Àlex Tarradellas
 - Variable ajustable, de Clémence Weill (França)
    Traducció de Gemma Beltran

Dimarts, 7 de juliol
18.00h
 - Motivos para quedarse, de Lucía Carballal (Espanya)
 - 391, de Vika Fleitas (Uruguai)
	 -	Un	fill,	d’Estel Solé (Catalunya) 

Dimecres 8 de juliol
18.00h 
 - Un altre més que mossega la pols, de Nathan Bryon (Anglaterra)
    Traducció de Marc Rosich
 - El futur, de Hannes Becker (Alemanya)
    Traducció de Maria Bossom

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

Històries d’amor per a una època de catàstrofes
Lectures dramatitzades - Nau Ivanow (Sala Andy Warhol)
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Mostra del laboratori pràctic per a dramaturgs i    
actors
Ficció de la realitat (Escriptura biogràfica col·lectiva)

Els alumnes del taller impartit per Jordi Casanovas oferiran un petit tast del que han treballat i experimentat 
en el laboratori.

Dissabte 11 de juliol a les 16.00h.

Speakers’ corner, en veu alta s’escriu millor
al bar de la Nau Ivanow
Lectures

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

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 a tots els participants (professors i alumnes) on poder llegir textos, escenes 
de creació pròpia, diàlegs breus i provatures comptant amb la complicitat dels que ho escoltaran.

Els textos hauran de tenir una durada màxima de 15 minuts i per llegir-los només disposareu d’una cadira, un 
faristol, un micro i un focus. Res més! Us animem a fer-ho vosaltres mateixos, tot i que si decidiu recórrer als 
vostres amics actors i actrius no us direm pas que no, sempre que mantingueu aquestes condicions tècniques 
mínimes. L’idioma de lectura és absolutament lliure i no hi haurà traducció simultània.

Els horaris seran: dijous 9 i divendres 10 a les 18h.

 
Tingueu present que en veu alta sempre s’escriu millor!
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L’Obrador d’estiu al 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 im-
portant. 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 del www.nuvol.com, on la periodista cultu-
ral Aida Pallarès (@aidapallares) anirà deixant les seves impressions i opinions sobre aquesta IX edició de 
l’Obrador d’estiu. A més, tindrem a l’escriptora Tina Vallès, que farà una crònica final de l’Obrador d’Estiu.

Altres activitats
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Festa de cloenda de l’Obrador d’estiu
11/07 a les 20h al Centre Cívic Pati Llimona
El dia 11 de juliol de 20 a 24h gaudirem d’una Moritz a l’aire lliure, en l’entorn privilegiat del Centre Cívic Pati 
Llimona (C/ Regomir, 3). 
Compartirem un sopar pica-pica mentre escoltem la música del dj Black Rice.

Amb el patrocini de 

Amb la col·laboració de



Direcció artística    Toni Casares
      Víctor Muñoz i Calafell
 
Gerència     Juli Macarulla 

Direcció tècnica      Paula Miranda

Producció     Roser Soler
      Àlex Batlle

Comunicació i premsa   Sílvia Artigas
      Patrícia Font
     
Equip tècnic     Horacio Sosa. Flaco
      Joan Viscasillas
       
Fotògraf     Nani Pujol

Administració    Àlex Esteban
          Tatiana Santa Maria
 
Assistent i traductora      
del curs de Carole Fréchette  Helena Tornero

Assistent i traductor   
del curs de Tena Štivičić   Yannick Garcia  

Pràctiques Màsters en       Loredana Volpe (Institut del Teatre)
Estudis Teatrals,                     Katarzyna Lewandowska (Ramon Llull)
Gestió i comunicació cultural      Pedro Perez Rothstein (UB)

Equip del X Obrador d’estiu de 
la Sala Beckett
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Amb la col·laboració de: 

Mitjans col·laboradors: 

X Obrador d’estiu de 
la Sala Beckett 

Organitzen: 

Amb el suport de: 

Amb el patrocini de:


