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1.Seminaris i tallers 
 
 

Iniciació a l’escriptura dramàtica  
 
Safari d’històries  
amb Helena Tornero 
Del 15 d’octubre al 17 de desembre 
Curs de l’Obrador en què els participants es van endinsar a la jungla –
urbana, rural, metafòrica, etc.– per tal d’observar els personatges en el seu 
ambient amb la finalitat de caçar històries susceptibles de ser 
representades dalt de l’escenari.  
 
 
 
 
Aprendre dels millors  
amb Esteve Soler 
Del 16 d’octubre al 18 de desembre 
Edward Albee, Ingmar Bergman, Jordi Galceran, Sarah Kane, Neil LaBute, 
David Mamet, Martin McDonagh, Pier Paolo Pasolini, Harold Pinter i 
Ramón María del Valle Inclán. Durant 10 sessions es van descobrir les claus 
de la dramatúrgia i es van ensenyar els mètodes de 10 creadors excel·lents 
mentre es desenvolupaven exercicis pràctics. 
 
 
 
 
Laboratori de creació de personatges  
amb Marc Rosich 
Del 14 de gener al 18 de març 
Curs eminentment pràctic per donar a llum personatges teatrals des de 
l'escriptura impulsiva. Tot partint dels exercicis sorgits a l'aula, 
s'investigà en el concepte de personatge, així com es van introduir els 
conceptes bàsics de l'escriptura per a l'escena. A les sessions, a partir 
del joc amb el monòleg i el diàleg, es va intentar respondre a diferents 
preguntes: Què cal per escriure un bon personatge? Com se'l posa en 
moviment des de la paraula? Què cal fer perquè brilli amb veu pròpia? 
 
 
 
Quines són les veritables normes?  
amb Victoria Szpunberg 
Del 23 de gener al 27 de març de 2013 
Recorregut pels conceptes bàsics de la dramatúrgia acompanyat 
d'exercicis pràctics d'escriptura, amb un èmfasi especial en el diàleg 
entre les normes que planteja la convenció teatral i la visió personal de 
cada participant.   
El teatre com a espai on desenvolupar la pròpia imaginació, els límits 
del llenguatge i de la representació. 
Al llarg del curs es van llegir i analitzar alguns textos de teatre contemporani.  
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Escriure teatre amb actors 
Amb Jordi Prat i Coll 
Del 08 d’abril al 17 de juny de 2013 
El present curs d’iniciació a l’escriptura teatral va consistir a conèixer els 
conceptes bàsics que regeixen l’escena. La dinàmica teòrica es bolcà 
ràpidament en exercicis pràctics que un cop adquirit un cert 
desenvolupament van comptar amb la participació còmplice d’actors i actrius 
professionals. Amb la seva ajuda, doncs, es va aconseguir escriure escenes i 
una petita peça teatral que va sonar més enllà de la lletra impresa. 
 
 
 
 
 
La primera bicicleta, el primer petó, la primera obra 
amb Cristina Clemente 
De l’11 d’abril al 13 de juny de 2013 
Curs eminentment pràctic en el qual, buscant el to i els temes, els 
participants van donar llum a la història que els agradaria veure en un 
escenari i que encara ningú no havia escrit. Va ser una feina individual 
però també col·lectiva, perquè des de fora sempre es veuen millor les coses 
que des de dins.  
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Seminaris especialitzats 
 
 
Com millorar la teva obra  
amb Jordi Galceran 
Del 7 al 23 de novembre  
A Com millorar la teva obra, Jordi Galceran, juntament amb tots els 
participants, a través d’un comentari detallat de cada obra, sense gaires 
teories, va donar eines per intentar millorar-les. 
 
 
 
Tot pot ser drama o com acostar la mà al foc  
amb Paco Zarzoso 
Del 10 al 20 de desembre  
La idea del taller va ser transformar materials no teatrals en situacions 
fèrtils per al drama.  
 
 
 
Escriure a partir de l'experiència personal II  
amb Ricard Gázquez 
Del 14 de gener al 18 de març de 2013 
L'experiència personal i el material autobiogràfic sovint ens serveixen 
per inventar una ficció teatral. Quin punt de vista i de quina manera 
ens impliquem davant les realitats que ens envolten?. A partir 
d’exercicis que parteixen d'una reflexió sobre experiències vivencials 
dels membres del taller, vam construir escenes des d’estímuls de treball 
diversos. 
 
 
 
Amb la llengua fora. Un teatre amb accent a la "paràula" 
amb Jordi Oriol 
Del 15 de gener al 19 de març 
Aquest curs va pretendre col·locar la llengua al centre de l’escriptura 
dramàtica i potenciar l’ús de recursos lingüístics com a motor creatiu i de 
vertebració d’una obra, mostrant la força de la musicalitat de la paraula, 
la tensió dramàtica dels equívocs, la pulsió còmica dels dobles sentits o la 
visió grotesca que ens poden donar certes expressions, les al·legories, les 
metàfores, les frases fetes o algunes maneres de dir... 
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El punt de vista i l'escriptura teatral d'avui. Tècniques per treballar 
la perspectiva 
amb Carles Batlle 
Del 09 d’abril al 21 de maig de 2013 
Si llegim novel·la, tenim clar que hi ha una veu (un narrador) i una perspectiva (des 
de quin punt de vista són narrats els fets). Què passa, però, quan llegim teatre o 
quan assistim a una representació? Al drama, en general, no hi ha mediació, no hi 
ha veu... Hi ha focalització? La podem treballar?... Les noves formes d'escriptura 
dramàtica ens ajuden a fer-ho. En aquest sentit, el curs ens va permetre comprendre 
la importància del treball de perspectiva en la creació contemporània; així mateix, 
ens  va proporcionar instruments tècnics per jugar amb el punt de vista al teatre, un 
aspecte fonamental de la construcció dramatúrgica. 
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Dramatúrgia actoral, direcció escènica i treball actoral 
 
 
 
Que nos quiten lo bailao   
amb Marta Carrasco 
Del 08 a l’11 d’octubre 
Aquest curs no és un taller: és un temps compartit per experimentar el 
que pot donar de si el cos, l'expressivitat. La dansa? El teatre? Què és 
això? Què és aquesta barreja? Que li posin el nom que vulguin. Jo 
només vinc a viure i a experimentar amb els participants la meva veritat 
—n’hi ha tantes com persones hi ha al món. Marta Carrasco 
 
 
 
 
Introducció a la direcció escènica: del text a l’escena  
amb Glòria Balañà 
Del 24 d’octubre al 28 de novembre  
Com és el pas del text a l’escena? El curs va ser una primera aproximació a la 
direcció escènica oferint algunes eines d’anàlisi i de treball per elaborar un projecte 
d’escenificació a partir d’un text dramàtic.  
 
 
 
 
El ridícul: comèdia o drama? (L'elasticitat actoral) 
amb Clara Segura 
De l’11 al 22 de febrer de 2013 
Sempre em pregunto: què fa que un actor em faci riure o plorar? És una 
voluntat de l’actor? O és el punt de vista de l’espectador el que ho 
converteix en comèdia o drama? 
Curs d’entrenament actoral per poder trobar “les puntes”, “els extrems”. 
A partir d’exercicis basats en la improvisació i sobre diferents textos de diferents gèneres 
(comèdia, drama, tragèdia), es va dur a terme un treball per trobar les eines que requereix cada 
situació. 
 
 
De què parlem quan parlem de "veritat"?  
amb Julio Manrique 
Del 29 d’abril al 10 de maig de 2013 
En aquest curs ens vam fer preguntes. Vam utilitzar textos d’obres a les quals jo mateix m’he 
enfrontat, en els darrers anys, com a actor o com a director. Textos d’autors tan diferents com 
Bernard Marie-Koltès, Wadji Mouawad, Anton Txèkhov, David Mamet o Neil LaBute. I el text va 
ser el pretext per preguntar-nos, tot jugant, de què parlem quan parlem de “veritat”. Com uns 
guerrers feliços a la recerca del Sant Grial. 
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Cursos de divulgació teatral  
 
 
 
Teatre clàssic català: més enllà de Terra baixa  
amb Guillem-Jordi Graells 
del 8 de novembre de 2012 al 31 de gener de 2013 
En aquest curs es van llegir i analitzar alguns textos 
representatius del patrimoni dramatúrgic clàssic català, des de la 
represa de mitjan s. XIX fins els anys del teatre independent del s. 
XX: L’esquella de la torratxa de Frederic Soler, La teta gallinaire 
de Francesc Camprodon, La festa del blat d’Àngel Guimerà, Llibertat! de Santiago Rusiñol, 
Fructidor d’Ignasi Iglésias, Els sense cor d’Apel·les Mestres, El gran Aleix de Joan Puig i 
Ferreter, Els jambus i Els zincalós de Juli Vallmitjana, Bola de neu de Carles Soldevila, La llotja 
de J. M. Millàs-Raurell, La fortuna de Sílvia de Josep M. de Sagarra, Ball robat de Joan Oliver , 
Calç i rajoles de Joan Brossa, Homes i No de Manuel de Pedrolo, Vent de garbí i una mica por 
de M. Aurèlia Capmany i Desbarats de Llorenç Villalonga 

 

 

 
10 obres del teatre universal que cal conèixer 
amb Joan Casas 
Del 06 de febrer al 17 d’abril 
Aquest curs es va dividir en 2 parts que es van oferir de manera 
consecutiva. La primera part va abraçar dels clàssics grecs a Jean 
Racine i la segona de Carlo Goldoni al segle XX. 
Mitjançant aquests deu textos dramàtics es va fer un viatge a través de la història dels homes i 
les dones del món occidental, seguint el rastre d'allò que tot ho engega i tot ho esguerra: el desig 
en les seves infinites mutacions i frustracions. També es va parlar molt de traduccions, perquè 
els textos de la dramatúrgia universal s'incorporen al nostre propi paisatge cultural a través de la 
traducció i de l'escenificació, és clar, que n'és una forma més refinada i polivalent. 
 
 
 

Tutories de dramatúrgia  
 
 
 
Un servei d’assessorament particularitzat d’un professor amb un o més alumnes de l’Obrador.  
La persona que sol·licita el servei podrà intercanviar informació, fer consultes especialitzades 
sobre aspectes teòrics o pràctics derivats de l'activitat dramatúrgica o demanar la valoració de 
textos de creació pròpia.  
Durant la temporada 2012-2013 es van portar a terme un total de 9 tutories impartides pels 
següents professors: Glòria Balañà, Víctor Muñoz i Calafell, Jordi Prat i Coll i Marc Rosich.  
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2.Lectures dramatitzades       
 
Lectures dramatitzades produïdes per l’Obrador 
 
 
 
Rampoines 
de Mikhaïl Durnenkov 
dilluns 17 de desembre 
Traducció de Miquel Cabal  
Direcció: Glòria Balañà i Altimira 
Amb: David Anguera, Enric Cambray, Ricard Farré, Susanna Garachana, Laia Pastor, Magda 
Puig i Armand Villèn 
Un noi i una noia passen la nit en una casa que no és la seva i roben un abric només per divertir-
se. Una dona exhausta intenta allunyar el seu fill de les drogues. Un home juga a jocs 
d’ordinador i no surt de casa durant molt de temps. Un dia, en una gran ciutat, tots ells es 
relacionaran. 
 
 
 
 
"El somni de la Nataixa" i "He guanyat" 
de Iaroslava Pulinóvitx 
dimarts 18 de desembre 
Traducció de Marta Rebón 
Direcció: Jordi Prat i Coll 
Amb: Sara Espígul 
El somni de la Nataixa i He guanyat, dos monòlegs que tenen el personatge de la Nataixa com a 
protagonista, constitueixen una oda a l’adolescència, tan incompresa com lúcida per a certes 
conclusions vitals. 
 
 
 
 
Safari d’històries 
Lectura dramatitzada d'escenes sorgides del curs d’Helena Tornero 
de Jordi Arqués, Jordi Centellas, Sabine Dufrenoy, Joel Grau, Marc Guevara, Marc 
Lluch, Rosa Poch i Josep Santín 
dilluns 28 de gener de 2013 
Direcció: Víctor Muñoz i Calafell 
Amb: Cristina Arenas, Eduard Autonell, Oreig Canela, Andrea Martínez i Marina Mulet 
En aquest taller ens hem endinsat a la “jungla” –urbana, rural, metafòrica, etc.– per tal 
d’observar els personatges en llur ambient, amb la finalitat de caçar històries susceptibles de ser 
representades dalt de l’escenari. Us convidem a conèixer alguns dels exemplars que aquests 
joves autors han  “caçat” en el seu particular safari d’escriptura on les úniques armes permeses 
eren la imaginació i la paraula. Uns personatges que els han ajudat a crear tota mena d’històries. 
Us convidem a conèixer-los. Helena Tornero 
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Aprendre dels millors 
Lectura dramatitzada d'escenes sorgides del curs d'Esteve Soler 
de Jordi Casellas, Emili Corral, Joan Ramon Graell, Carlota Grau, Sara Gutiérrez, 
Maria José Lizarte, Míriam Monlleó, Roberto Mosca, Aleix Plana, Roger M. Puig, 
Núria Ràfols, Jordi Sánchez i Montse Sanesteban 
dimarts 29 de gener de 2013 
Direcció: Víctor Muñoz i Calafell 
Amb Cristina Arenas, Eduard Autonell, Oreig Canela, Jordi Centellas, Andrea Martínez i Marina 
Mulet 
Què ens fascina exactament dels grans autors? La construcció d’un univers únic? La barreja 
entre la seva vida personal i la ficció? La redundància en l’ús d’unes tècniques narratives?  
Tot plegat es pot percebre en els exercicis dels alumnes del curs Aprendre dels millors, que han 
imitat durant 10 sessions creadors tan brillants com Edward Albee, Ingmar Bergman, Jordi 
Galceran, Sarah Kane, Neil LaBute, David Mamet, Martin McDonagh, Pier Paolo Pasolini, 
Harold Pinter i Ramón María de Valle Inclán. 
Si voleu intuir les arrels d’aquests noms consagrats i descobrir alguna nova promesa del teatre 
català no us podeu perdre aquesta lectura dramatitzada amb una selecció dels millors exercicis 
fets a classe. Esteve Soler 
 
 
El txiringuito 2013: La Barceloneta 
Lectura dramatitzada d’escenes sorgides del curs Laboratori de creació de personatges de Marc 
Rosich 
de Anna Bellmunt Fontanet, Jordi Casellas, Jordi Centellas, Marcel Clement 
Varela, Sabine Dufrenoy, Jordi Giné, Joel Grau, Albert Lladó, Rosa Poch, Josep 
Santín, Irene Tarrés, Judith Torres i Meritxell Yanes 
dimecres 24 d’abril de 2013 
Direcció: Marc Rosich 
Amb: Carles Algué, Arnau Armengol, Anna Bellmunt, Marta Bernal, Hermann Bonnín, Albert 
Carbó, Jordi Centellas, Marcel Clement, Mar Gorgullone, Oscar Jarque, Gloria Martínez, 
Montse Miralles, Rosa Poch, Marc Pujol i Meritxell Yanes 
Un calorós dia d'estiu a la Barceloneta. A la sorra no s'hi cap i el txiringuito és ple de gom a 
gom... Fa molta xafogor i tothom està a punt per demanar a la barra la seva beguda favorita. 
Tots els personatges que s'hi apropen carreguen a l'espatlla la seva història personal (les seves 
pors, els seus desitjos, les seves frustracions...) i tots, del primer a l'últim, les aboquen damunt el 
cambrer, un professional de la barra, que a més de saber servir sap escoltar. Cadascun dels 
participants en el curs ha fet néixer el seu personatge i l'ha posat en funcionament... i entre tots 
junts, han creat la veu del cambrer. Quines històries es poden entrellaçar en un txiringuito 
estiuenc, on tothom té temps i ganes de fer-se explicar? Marc Rosich 
 
 
Quines són les veritables normes? 
Lectura dramatitzada d'escenes sorgides del curs de Victoria Szpunberg 
de Xavi Àlvarez, Sandra Amadé, Montse Barcon, Txell Bonet, Carme Capdet 
Montesinos, Roger Danès, Paulina Fariza Guttmann, Helena López Díaz, Laura 
Mihon, Marta Moret, Aida Rivas, Dionisio Sánchez Loring i Óscar Segura Estrella 
dijous 25 d’abril de 2013 
Direcció: Glòria Balañà i Altimira 
Amb: Carme Capdet, Clara Garcés, Jaume Madaula, Laia Pastor, Marta Tricuera, Eduard Tudela 
i Laura Ventura 
Quines són les veritables normes? Aquesta és la pregunta que plantejava el curs en els seus 
inicis. Evidentment, no tenim una resposta única i categòrica, però sí un recull d'escenes 
interessants i força personals. Hem fet un recorregut fugaç pels conceptes bàsics de la 
dramatúrgia; hem llegit textos dramàtics arriscats, complicats, contemporanis; hem discutit i 
analitzat amb cura i intensitat les diferents escenes, i sempre hem volgut posar un èmfasi 
especial en el diàleg entre les normes que planteja la convenció teatral i la visió personal de cada 
participant. Aquí teniu la lectura d'alguns dels textos que han sorgit d'aquesta trobada. Victoria 
Szpunberg 
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Escrits dits amb la llengua fora 
Lectura destil·lada de convencions textuals sorgides del curs d'un tal Oriol 
de Alba Aluja, Sílvia Bel Fransi, Belén Bouso, Sílvia Cortés, Borja Giménez de 
Azcárate, Joel Grau, Marc Guevara, Òscar Llobet, Marc Lluch, Elena Serra, Estel 
Solé i Marc Torrecillas 
dilluns 29 d’abril de 2013 
Direcció: Jordi Oriol 
Amb: Joan Codina, Òscar Jarque, Mònica Portillo, Mariona Ribas, Eduard Tudela i Berta Vidal 
Còmiques lectures d’alguns dels experiments dramàtics sorgits tràgicament a classe. Durant el 
curs, hem provat de col·locar la paraula al centre de l’escriptura dramàtica, usant –a voltes– la 
matemàtica, però mirant de recordar el seu gust acústic, el seu poder rítmic, poètic o dramàtic... 
Amb una lent, d’augment, ens hem apropat de forma metòdica –amén– dins la ment i cada 
rèplica dels personatges, per descobrir les natges dels seus discursos, els vicis de la seva parla, 
els seus impulsos, la tria de cada paraula... I un cop localitzats, hem posat accent als seus trets 
característics, al caràcter i als tics, obsessions o errors lingüístics, fent –així– del fonema, la 
paraula o l’expressió, el motor creatiu d’un personatge, d'una escena o tot un text. 
Heus aquí, alguns dels textos vomitats, escrits i dits amb la llengua fora. Jordi Oriol 

 
 
 
 
Escriure a partir de l'experiència personal II 
Lectura dramatitzada d'escenes sorgides del curs de Ricard Gázquez 
de Marta Bayarri, Gemma Brió, Àngel Castro, Francesca Romana Degl'Innocenti, 
Dorina Gutiérrez, Carol París i Maritxu Vilallonga 
dimarts 30 d’abril de 2013 
Director: Ricard Gázquez 
Amb: Gemma Brió, Carles Cruces, Ferran Lahoz, Laura Pau, Oriol Ruiz, Marc Torrecillas, Neus 
Umbert i Teresa Urroz 
El CANVI, LA RENOVACIÓ, LA METAMORFOSI, L'ACCIÓ, NO LA PARÀLISI –i si és la 
paràlisi: el transcurs, la duració, la temporalitat, la idea d'inici i d'acabament–. Aquests són els 
conceptes bàsics que hem tractat al llarg d'aquest taller, com a claus des de les quals formular 
una manera d'entendre el teatre i la dramatúrgia, com a detonants de situacions que ens fan 
reflexionar sobre el JO i sobre la pròpia circumstància però que alhora han de connectar amb les 
realitats que ens envolten. 
En aquesta ocasió, hem fet servir una estratègia d'emmascarament, ens hem amagat darrere 
altres personatges de ficció que presumptament no s'assemblen a nosaltres o bé que se'ns 
assemblen estranyament, ja sigui perquè són dobles monstruosos, perquè tenen la capacitat de 
mostrar allò que el subconscient reprimeix o perquè són el mirall d'altres persones que tenim a 
prop. És a través d'aquests personatges que hem creat un efecte de realitat que convida a la 
reflexió: personal, sociològica, política? Tot plegat. Ricard Gázquez 
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Escriure teatre amb actors (davant d’un públic) 
Lectura dramatitzada d’escenes sorgides del curs de Jordi Prat i Coll 
de  Jordi Arqués, David Benito, Raquel Cors, Marian de la Chica, Joan Escolà-
Escribà, Lourdes Noguera, David Pérez, Rosa Poch, Joan Roura, Mariona Sallas i 
Marcos Xalabarder 
dilluns 17 de juny de 2013 
Direcció: Jordi Prat i Coll 
Amb Anna Alarcón, Rosa Boladeras, Berta Giraut, Mireia Piferrer, Xavier Ripoll, Jacob Torres, 
Jordi Vidal i Pau Vinyals 
Al llarg del curs hem comptat amb la complicitat d’un grup d’actors que ha anat llegint altres 
exercicis que s’han anat realitzant, sempre tenint en compte l’escena com a unitat i que aquesta 
sigui vehiculada per dos actors. 
Aquesta inestimable ajuda ens l’han proporcionada l’Anna Alarcón, la Rosa Boladeras, la Berta 
Giraut, l’Oriol Guinart, el Guillem Motos, la Mireia Piferrer, en Xavier Ripoll, en Jordi Vidal i en 
Pau Vinyals, i ha servit d’estímul constant als participants per anar trenant l’exercici final. 
I sí, ha arribat el dia d’oferir-lo no només als autors sinó també a uns espectadors. Que sereu 
vosaltres, que és la finalitat última per a la qual s’escriu teatre. 
Nota: cada actor ha disposat dels textos a llegir només uns dies abans. I només la mateixa tarda 
de la lectura per confrontar-la amb el seu “partenaire” abans d’arribar al públic. No han estat 
dirigits i no han tingut cap tipus de trobada amb cap dels autors. Tot plegat amb la finalitat de 
generar, en la recepció, estímuls creatius als futurs dramaturgs més que no pas mostrar peces 
“acabades”. Jordi Prat i Coll 
 
 
 
 
La primera bicicleta, el primer petó, la primera obra 
Lectura dramatitzada d'escenes sorgides del curs de Cristina Clemente  
de Yaiza Macias, M. C. Márquez, David Pascual, Xabier Sánchez, Toni Soldevila i 
Lluc Ubach 
dimarts 18 de juny de 2013 
Direcció: Víctor Muñoz i Calafell 
Amb Cristina Arenas, Gerard Clavell, Rubén de Eguia, Ramon Pujol i Meritxell Santamaria 
El que escoltareu avui són fragments de textos sorgits del curs La primera bicicleta, el primer 
petó, la primera obra. Tots ells pertanyen a obres més llargues, algunes acabades, d'altres en 
procés de ser acabades. Tenen, però, un tret en comú: són textos escrits amb l'única premissa 
d'escriure allò que a nosaltres ens agradaria veure en un escenari. A priori pot semblar fàcil fer-
ho així, però també és un mètode que genera molt vertigen. És el mateix que saltar sense xarxa. 
No sabem on anem, no sabem si arribarem a algun lloc, però a poc a poc hem anat obrint el camí 
i creant-lo. Esperem que gaudiu i que, en finalitzar cada lectura, us quedin ganes de saber-ne 
més. Si és així, nosaltres ens sentirem satisfets. Cristina Clemente 
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Altres Lectures dramatitzades  
 
Solar buit 
de Jordi Ruiz 
dilluns 29 d’octubre 
Direcció: Ivan Labanda 
Amb: Nao Albet, Rafa Calvo, Margarida Minguillón i Xavier de Llorens. 
La Dolors és una dona misteriosa i elegant que sobreviu en un barri deteriorat d’una gran ciutat. 
El Senyor Roig, un senyor adinerat i amb moltes influències, visita un cop per setmana la Dolors 
i intenta convèncer-la perquè abandoni la seva precària vida abans que sigui massa tard. 
L’Àngel, un jove que estudia Filosofia en una Universitat del nou barri, entaula una estranya 
relació d’amistat amb la Dolors. 
La Dolors, l’Àngel i el Senyor Roig buscaran, amb totes les seves forces, l’efecte, la tendresa i la 
comprensió en un món en vies d’extinció. 
 

 
 
 
 
Visió ardent 
de Marie Clements 
dilluns 26 de novembre 
Direcció: Tom Bentley-Fisher 
Amb: Mercè Anglès, Jordi Collet, Jaume Comas, Carles Gilabert, Anna Güell, Laia Oliveras, 
Joan Maria Segura, Jacob Ràfols i Mar Ulldemolins. 
Cicle Connexió Canadenca - Cicle de lectures dramatitzades 
Obra en quatre moviments que segueixen el viatge de l'urani des del seu origen fins a la terra 
dels Sahtu Dene a través de l'aigua, la terra, l'aire i el foc. Una visió plasmada a través de quatre 
cançons visionàries cantades per un xaman dene a finals dels anys 1880.  
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Mirant pel retrovisor 
de Gilles Poulin-Denis 
dimarts 27 de novembre 
Direcció: Pau Miró 
Amb: Jordi Collet 
Cicle Connexió Canadenca - Cicle de lectures dramatitzades 
Perdut en una carretera al nord d'Ontario, als afores de tota civilització, en Guy, de 25 anys, té 
els ulls posats a la carretera i el peu a l'accelerador. El comptaquilòmetres està encallat als 15 
km/h, o sigui que en Guy no sap a quina velocitat condueix. No té ni idea d'on és ni cap a on va, 
però com més lluny va, més sent la necessitat d'entendre els detalls inquietants d'allò de què 
fuig, i com s'ho ha fet per arribar a aquest lloc tan desolat enmig de la nit. 
 
 
 
 
Interior amb figures 
de Màrius Armengou i Schuppisser 
dilluns 25 de febrer de 2013 
Direcció: Jordi Prat i Coll 
Amb: Carles Sales, Laia Martí,  Eva Cartañà i José Pedro Garcia 
Estem convençuts quan diem que més val estar sols que mal acompanyats? 
Som éssers sociables per naturalesa o només per necessitat? 
Què necessitem dels altres? Afecte? Comprensió? Ajuda? Sexe? 
I nosaltres, estem decidits a donar alguna cosa als altres? 
La solitud que provoca un accident en la vida d’un home qüestiona la necessitat de tenir algú al 
seu costat. L’home que no ha sembrat l’afecte al llarg de la seva vida pot esperar dels altres 
alguna cosa més que el respecte forçós o l’afecte tarifat? Es redueix tot a un simple joc 
d’interessos? 
Tres éssers solitaris intenten canviar les seves vides al preu que sigui. Encara que calgui passar 
per damunt de les pròpies conviccions personals. 
 
Interior amb figures neix inicialment d’un treball al curs de l'Obrador Escriure com bojos, 
impartit per Carlos Be la primavera del 2011. Un any i mig després és presentat al servei de 
tutories i és amb la supervisió de Jordi Prat i Coll que arriba a la versió definitiva. 
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Novecento 
d'Alessandro Baricco 
dilluns 11 de març a les 21:30h 
Traducció de Mercè Canela.  
Direcció: Genoveva Pellicer 
Amb: Pep Jové 
Novecento és el pianista més gran que mai hagi tocat sobre l'oceà. Diuen que quan toca el piano 
fa sortir una música meravellosa, que mai ningú no ha pogut escoltar abans.  
Quan era un nadó, Novecento va ser trobat a bord d'un vaixell i, de fet, mai no ha posat els peus 
a terra. Mai. I ningú no en sap la raó. Aquesta és la història de Novecento, una història inusual 
explicada pel seu amic, el trompetista de l’orquestra del transatlàntic. 
  

 

 

 
 
 
 
La flor de paper 
de Roger M. Puig 
dilluns 22 d’abril de 2013 
Director: Roger M. Puig 
Amb: Georgina Asin, Joan Serrats, Pere Selvas 
 
A: Com es fa? 
B: Com es fa el què? 
A: Matar. Com es mata una persona? 
B: Com vols que es mati una persona? 
A: No ho sé. Jo no he matat mai ningú. Tu sí. Com es fa? 
B: Vols que t’expliqui com ho vam fer? 
A: Vull que m’expliquis com ho vau fer i què vas sentir. 
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3. Propostes Escèniques       

 
 
La grandesa d’ésser un entre tants 
de David Eudave 
dilluns 22 i dimarts 23 d’octubre 
Direcció: Daniela De Vecchi 
Amb: Eloi Benet, Anna Berenguer, Cris Codina, Toni Figuera, Xantal Gabarró, Joan Martínez i 
Carla Rovira. I com a cantant Andrea Marinel·lo 
L’espectacle teatral La grandesa d’ésser un entre tants neix com a resultat de la recerca de 
creació iniciada l’octubre de 2010 als laboratoris de treball realitzats a l‘Obrador Internacional 
de Dramatúrgia de la Sala Beckett.  
 
 

 
 
 
 
 
Diàlegs a 4 bandes 
de Carles Batlle, Pere Curta, Llàtzer Garcia, Joan Solana i Josep M. Uyà 
dilluns 5 i dimarts 6 de novembre 
Cinc propostes de la nova dramatúrgia gironina: 
 

- Queros, en el món subterrani, de Joan Solana 
Direcció: David Marcé 
Amb Cristina Cervià i Laura Pujolàs 

 
- Diàleg a 4, de Josep M. Uyà 

Direcció: Alberto Díaz 
Amb Pep Miràs i Teresa Sánchez 
 

- El palo-santer, de Pere Curta 
Direcció: Jordi Prat i Coll 
Amb Guillem Gefaell i Oriol Genís 

 
- Efecte Fournier (jocs de cartes), de Carles Batlle 

Direcció: Cristina Cervià 
Amb David Planas i Meritxell Yanes 
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- Doppelgänger, de Llàtzer Garcia 
Direcció: Llàtzer Garcia 
Amb Muguet Franc i Mireia Illamola. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catàstrofes 
de Sílvia Cortés, María José Lizarte, Roger M. Puig, Mar Serra i Marc Torrecillas 
dilluns 17 de desembre 
Direcció: Sílvia Cortés, María José Lizarte, Roger M. Puig i Mar Serra 
Amb: Carles Algué, Àngels Bassas, Héctor Campoy, Ramon Canals, Francesc Cuéllar, Moli 
Quetglas, Carla Torres, Lucía Torres i Elisabet Vallès 
S’apropa el que segons el calendari Maia serà la fi del món. Això seria una possible catàstrofe. 
Però n’hi ha moltes més que podrien passar. Després del taller Nocturns de Pau Miró a 
l’Obrador d’estiu, neix aquesta proposta on cinc dramaturgs escriuen cinc peces breus 
inspirades en possibles catàstrofes. Cinc peces sobre la desesperació que provoca tota situació 
límit, on també hi té cabuda l'humor. 
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Gairebé 
de Carles Algué 
dilluns 14 de gener de 2013 
Autor i director: Carles Algué 
Intèrprets: Javier Beltrán i Elisabet Vallès 
Una noia i un noi amb un passat fosc. Amor, sexe, violència, sang, innocència, perversió. Res és 
clar en ells. Les seves pors i contradiccions els impedeixen evolucionar per complir els seus 
somnis amagats. Es troben tancats en un món que no entenen i del que no saben com fugir. 
Necessiten un senyal, algú que els demostri que val la pena avançar, algú que els entengui, algú 
que els salvi, algú que els alliberi. I aquesta esperança sembla possible quan els dos es coneixen 
en un lavabo públic. Però a vegades costa separar-se del passat i canviar. A vegades costa 
confiar. A vegades ja s’hi està bé davant el precipici, estant gairebé a punt de tot. Gairebé a punt 
de follar. Gairebé a punt d’estimar. Gairebé a punt de compartir la vida. Gairebé a punt de ser 
feliços. O no. Potser a vegades amb el gairebé no n’hi ha prou i és necessari saltar.  
 
 
 

  
 
 
 
 
El soroll dels ossos quan cruixen 
de Suzanne Lebeau 
dilluns 20 i dimarts 21 de maig de 2013 
Traducció:  Sonia Espinosa i Guille Reyes.  
Direcció: Quique Culebras  
Aquest espectacle forma part de la programació del Festival de Cinema i Drets Humans de 
Barcelona.  
Continent africà. Guerra. L’Elíkia és una nena de dotze anys segrestrada de casa seva després 
que el seu poblat fos arrasat. A ella la van salvar per convertir-la en una nena soldat i dona del 
cabdill dels rebels, en Rambo. 
Després de passar tres anys amb els rebels, i amb un fusell kalashnikov com a únic company, 
decideix fugir i endur-se amb ella en Joseph, un nen de vuit anys, nouvingut al campament. 
L’Elíkia i en Joseph s'endinsen a la selva a la recerca de la salvació, amb l'objectiu d'arribar a 
Namba, el poblat d'en Joseph. 
Les narracions d'aquesta fugida s'enllacen amb el testimoni de l'Angelina, la infermera que atén 
els dos nens quan arriben a l'hospital. L'Angelina compareix davant un tribunal, que podria ser 
el de l'ONU, per explicar la historia de l'Elíkia, basant-se en el quadern que la nena escriu a 
l'hospital. Però aquest tribunal no està gaire disposat a sentir algunes veritats… 
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4. Altres activitats 
 
 

Els traductors es fan els suecs 
 
El 2 d’octubre de 2012, van tenir lloc un seguit d’activitats organitzades pel PEN Català i Sala 
Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, en col·laboració amb l’Institut Suec de Cultura. 
 
PROGRAMA 
19.30h. Taula rodona: Qui es faria el suec...?  
Taula rodona sobre la traducció del suec 
Modera: Elena Martí i Segarra 
Participen: Carolina Moreno, Feliu Formosa, Carles Batlle i Carlota Subirós 
 
21.30h. Lectura dramatitzada: La més forta, d’August Strindberg 
Traducció de Josep Palau i Fabre, revisada per Carolina Moreno i Elena Martí i Segarra 
Direcció: Carlota Subirós 
Intèrprets: Màrcia Cisteró i Alba Pujol 
Organitzen: PEN Català i Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 
En col·laboració amb l’Institut Suec de Cultura 
 
 
 
 

Projecte "En Residència" a l’Institut Príncep de Girona, 
amb Cristina Clemente 
 
Des del 2009, l’Institut de Cultura de Barcelona desenvolupa Creadors EN RESiDÈNCiA als 
instituts de Barcelona, un programa –pioner en el nostre entorn–  que introdueix les diferents 
expressions artístiques als centres públics d’educació secundària a través del contacte directe i 
continuat d’un creador amb els estudiants. Al llarg de tot el curs i dins l’horari lectiu, un grup 
d’alumnes d’ESO van participar en la concepció i realització d’una obra específicament pensada 
per ser duta a terme en aquest context. L’èxit d’aquesta experiència, tant pels creadors com pels 
estudiants, ha consolidat el projecte com un espai clau a la ciutat per articular el lligam entre 
l’art contemporani i els adolescents, generant noves formes i contextos de creació. Durant la 
temporada 2012-2013, la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia va participar en 
una nova edició d’aquest projecte amb la residència de la dramaturga Cristina Clemente a 
l’Institut Príncep de Girona. 
 
El resultat de tota una temporada de treball, va donar lloc el passat 19 de juny, a la presentació 
del curtmetratge El partit a la Sala Beckett. Els estudiants que van participar en aquesta 
residència de la mà de la dramaturga i directora teatral Cristina Clemente són:  Andrea Algarra, 
Sunita Bakshi, María Beltrán, Ana María Carrizosa, Marta Delgado, Laia Diez, Paula Encina, 
Arnau Ferrer, Sebastian Hernandez, Bianca Limpias, Lucía Palomar, Alvaro Rivas, Mitchel 
Waldi Rosado, Carlos Andrés Zambrano, i el professor José Ángel Cilleru 
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THEATRE UNCUT 
 
Teatre sense retallades a tot arreu i a qualsevol lloc 
Un projecte internacional per denunciar l’actual política de retallades 
 
Del 12 al 18 de novembre de 2012 una sèrie de peces teatrals breus sobre la crisi i les retallades a 
càrrec de prestigiosos dramaturgs internacionals van estar lliures de drets perquè qualsevol en 
pogués fer el que volgués: muntar-les, llegir-les, donar-les a conèixer, gravar-les, fotografiar-
les... 
La Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia es van afegir a aquest esdeveniment 
acollint la lectura dramatitzada d’alguns d’aquests textos a càrrec d’algunes de les companyies i 
professionals més inquiets del panorama escènic català. 
 
Concretament, el dimecres 14 de novembre de 2012, dia de la vaga general, l’Obrador va obrir 
les seves portes a les 19.30h per acollir aquesta activitat.  
 
 
 

 

 
 
Programa: 
 
250 paraules  
d’Stef Smith 
Direcció: Carles Mallol – La Soga 
Amb Marta Corral i Marta Montiel. 
Durada: 10 min. 
 
Dalgety  
de David Greig 
Direcció: Helena Tornero 
Amb Mireia Gubianas, Cesc Casanovas i Oriol Morales 
 
La fugida  
d’Anders Lustgarten 
Direcció: Oriol Morales 
Amb Laia López i Marta Fíguls 
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Ahir  
d’Helena Tornero 
Direcció: Esther Nadal 
Amb Maria Bosom i Joel Pla (Torb Teatre) 
Violoncel: Jordi Claret 
 
El Preu  
de Lena Kitsopoulou 
Direcció: Llàtzer Garcia 
Amb Marta Aran, Guillem Motos i Llàtzer Garcia 
 
Punt Mort  
de Blanca Domènech 
Direcció: La Virgueria 
Amb Pau Roca i Carles Gilabert 
 
El nacimiento de mi violencia  
de Marco Canale 
Direcció: Mireia Gubianas 
Amb Helena Tornero, Mireia Gubianas i cor 
 
Les lectures van estar acompanyades d'un músic i una cantant: 
Cantant: Monica Samit 
Guitarrista: Jordi Güell 
 
 
 
 
 
 
 

Instal·lació 'Quebec-Barcelona' 
 
Del 21 de novembre al 9 de desembre de 2012, va tenir lloc al vestíbul de la Sala Beckett una 
instal·lació anomenada Quebec – Barcelona, de Mercè Rodríguez 
 
Vaig conèixer el treball de Frédéric Chabot al portal de fotògrafs Flickr. 
Crec que es pot conèixer l'ànima d’un fotògraf a través de les seves imatges. 
Fa uns 5 anys, en Frédéric i jo vam començar a col•laborar, creant díptics, dibuixos, imatges... 
Amb el pas del temps la col·laboració es va convertir en una correspondència visual que 
travessava l'oceà. 
Ara, després d'uns anys, hem recollit algunes d'aquelles imatges (‘missatges de nàufrag’, en 
dèiem) en un llibre, L'olivier. 
Imatges que ara amb la distància veig com una de les històries més belles, entre l'element 
platònic i el màgic. 
No ens hem vist mai personalment, ni hem parlat directament. No ho necessitàvem: la 
comunicació sempre ha sigut mitjançant fotografies, mails... 
A poc a poc vam anar teixint un fil poètic entre el Quebec i Barcelona. 
Mercè Rodríguez 
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Com un gegant invisible. Can Batlló i les ciutats 
imaginàries 
 
El 9 de maig de 2013 va tenir lloc la presentació del documental Com un gegant invisible. Can 
Batlló i les ciutat imaginàries: una mirada crítica a la ciutat contemporània a través de la 
transformació de Can Batlló i l’evolució del Model Barcelona. 
 
El recinte fabril de Can Batlló és, avui en dia, un gegant invisible al mig de la ciutat, amagat 
darrere els seus propis murs. Un recinte pendent de transformació i objecte de la revindicació i 
la lluita veïnal des de fa molts anys, actualment en procés de reapropiació per part de la 
ciutadania.  
A través del procés de la seva recuperació, ens preguntem sobre quines són les regles del joc, els 
actors, interessos i estratègies que han dictat les transformacions urbanes a la Barcelona dels 
últims trenta anys i que ens han portat a la situació actual, al Can Batlló de la propietat privada 
enfront el Can Batlló per a la gent. A partir d’aquí, mirem cap al futur i plantegem una reflexió 
sobre les altres Barcelones possibles, sobre totes les ciutats que encara ens queden per imaginar.  
  
 
 
 

Caiguda lliure 
 
El 13 de maig de 2013 va tenir lloc un assaig obert de l’obra Caiguda lliure, escrita i dirigida per  
Jordi Centellas, Joel Grau i Marc Guevara.  
 
Caiguda lliure són 3 escenes amb un nexe comú: un cos cau pel celobert d’un edifici de la ciutat. 
Tres autors, alumnes de l’Obrador, escriuen i dirigeixen una escena cadascun on es narra què 
passa a l’interior de 3 pisos d’aquest edifici, abans (Mà esquerra de Joel Grau), durant (No costa 
tant ser feliç de Jordi Centellas) i desprès (Ple de tu de Marc Guevara) de la caiguda.  
 
 
 
 

El Càntic a escena 
 
Dilluns 13 de maig de 2013 va tenir lloc la presentació dramatitzada i musical del llibre Càntic 
dels Càntics de Salomó.  
Edició i traducció de Narcís Comadira i Joan Ferrer 
 
El Càntic dels Càntics de Salomó és el poema d’amor més celebrat de la literatura universal i 
alhora un dels més controvertits. La seva inclusió en el cànon bíblic ha facilitat una lectura 
al·legòrica del text. Tanmateix, Narcís Comadira i Joan Ferrer, traductors de l’obra, en defensen 
una lectura en clau fonamentalment eròtica. 
Malgrat les interpretacions restrictives, el Càntic ha exercit una influència enorme en la poesia 
amorosa universal. També en la literatura mística, fortament emparentada amb la literatura 
eròtica. 
Aprofitant la publicació de la nova versió de Narcís Comadira i Joan Ferrer, Fragmenta Editorial 
conjuntament amb la Sala Beckett van propiosar un acostament escènic al poema amorós por 
excel·lència. 
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Homenatge a Manuel Lillo 
 
L’any 1944 va néixer a Madrid Manuel Carlos Lillo, actor, director, professor d’interpretació i 
home de cultura. 
El 1968 va dirigir el seu primer muntatge a Buenos Aires; el 1980 va obrir el seu primer estudi 
de teatre a Barcelona; el 2001 va protagonitzar el seu dotzè espectacle a la Sala Beckett; el 2010 
va  estrenar el trenta-unè muntatge teatral de la seva carrera. I el 2012 va morir a Vilafranca del 
Penedès, deixant una obra a mig dirigir i una llista llarguíssima de deixebles intentant sortir a 
escena com ell sortia: a “no fer res”. A fer-ho tot. 
El 10 de juny de 2013, a la Sala Beckett, va tenir lloc una exposició  i acte d’homenatge, on 
participaren, entre altres, directors com Xavier Albertí i actors com Ferran Lahoz i Anabel 
Moreno. 
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5. Taules rodones i col·loquis 
 
 
Col·loqui amb l’equip artístic de Vespres de la Beata Verge 
Col·loqui 
divendres 16 de novembre de 2012 
A la Sala Beckett 
El divendres 16 de novembre, en acabar la funció de Vespres de la Beata Verge, el traductor, 
Albert Arribas, el director, Jordi Prat i Coll, i els actors de l'espectacle, Oriol Genís i Guillem 
Gefaell, van conversar amb el públic assistent sobre el text d’Antonio Tarantino i el procés de 
creació de l'espectacle. 
 
 
Col·loqui amb l’equip artístic de Quebec-Barcelona 
Col·loqui 
dijous 22 de novembre de 2012 
A la Sala Beckett 
El dijous 22 de novembre, en acabar la funció de Quebec-Barcelona, l'autora, Mercè Sarrias, el 
director, Philippe Soldevila, i els actors de l'espectacle conversaren amb el públic assistent sobre 
el text i el procés de creació de l'espectacle. 
 
 
Col·loqui amb l’equip artístic d'un refugi indie 
Col·loqui 
dissabte 15 de desembre de 2012 
Sala Beckett 
El dissabte 15 de desembre, en acabar la funció d'un refugi indie, l'autor i director de la peça, 
Pau Miró, així com els actors, van conversar amb el públic assistent sobre el procés d'escriptura 
del text i la creació de l'espectacle. 
 
 
Col·loqui amb l’equip artístic Si existeix, encara no ho he trobat 
Col·loqui 
divendres 18 de gener  de 2013 
Sala Beckett 
El divendres 18 de gener, en acabar la funció de Si existeix, encara no ho he trobat, la directora, 
Marilia Samper, i els actors de la peça conversaren amb el públic assistent sobre el text de Nick 
Payne i el procés de creació de l'espectacle. 
 
 
Col·loqui amb l’equip artístic Monsieur Apeine quiere hacer amigos (balada 
conversacional) 
Col·loqui 
divendres 8 de febrer  de 2013 
Sala Beckett 
El divendres 8 de febrer, en acabar la funció de Monsieur Apeine quiere hacer amigos (balada 
conversacional), l’autor i director de la peça, Pablo Rosal, juntament amb els actors i altres 
membres de l’equip artístic, conversaren amb el públic assistent sobre el procés de creació de 
l'espectacle. 
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Col·loqui amb l’equip artístic d'El don de las sirenas 
Col·loqui 
dijous 21 de febrer  de 2013 
Sala Beckett 
El dijous 21 de febrer, en acabar la funció d’El don de las sirenas, l’autor de la peça, Pere Riera, 
el director del muntatge, Nelson Valente, i els actors conversaren amb el públic assistent sobre 
el procés de creació de l'espectacle. 
 
Classe magistral amb Philipp Löhle. La qüestió del COM 
Classe magistral 
divendres 8 de març de 2013 
l'Obrador  
Un cop sabeu QUÈ voleu explicar a la vostra obra –que ja és molt–, encara queda la qüestió de 
COM ho voleu explicar. Com es condicionen les diverses formes i colors d’una obra? Per què 
decidim dissenyar una escena tal com la dissenyem finalment? Al llarg d’aquesta sessió Philipp 
Löhle va comentar aquests i altres temes amb exemples propis i altres que van aportar els 
participants. 
 
Col·loqui amb l’equip artístic d'Àlies Gospodin 
Col·loqui 
divendres 8 de març  de 2013 
Sala Beckett 
El divendres 8 de març, en acabar la funció d’Àlies Gospodin, l’autor de la peça, el dramaturg 
alemany Philipp Löhle, el director del muntatge, Moisès Maicas, i els actors conversaren amb el 
públic assistent sobre el procés de creació de l'espectacle. 
 
Col·loqui amb l’equip artístic de Tala 
Col·loqui 
dijous 25 d’abril  de 2013 
Sala Beckett 
El dijous 25 d'abril, en acabar la funció de Tala, els creadors del muntatge, Gonzalo Cunill i 
Juan Navarro, conversaren amb el públic assistent sobre els processos de creació de l'espectacle 
i d’adaptació de la novel·la original. 
 
Al voltant de 'Tala' i Thomas Bernhard 
Xerrada 
Dimarts 30 d’abril de 2013  
A la Central del Raval 
Aprofitant les representacions a la Sala Beckett de Tala, de Thomas Bernhard, l’equip artístic de 
l’espectacle, format per Gonzalo Cunill i Juan Navarro, van proposar un acostament a l’obra del 
novel·lista i dramaturg austríac més indignat. Després de la lectura d’uns fragments de Tala a 
càrrec de Cunill, els dos creadors, juntament amb Ignasi Duarte, van conversar sobre la figura 
de Bernhard i la vigència de la seva obra avui en dia. 
 
Trobada amb Frédéric Sonntag 
Trobada 
dimecres 3 de juliol de 2013 
Institut Francès de Barcelona 
El dramaturg i director francès Frédéric Sonntag es va desplaçar a Barcelona per assistir a 
l’estrena de la seva darrera peça teatral, George Kaplan. En aquesta trobada amb el públic, 
Sonntag va parlar del teatre francès contemporani, de la seva trajectòria i de la peça que hi havia 
aquells dies en cartell. El traductor de l'obra, Carles Batlle, va prendre també part en la 
conversa.
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6. Publicacions 
 
(Pausa.) 
 
 
(PAUSA). Quadern de Teatre Contemporani és una revista de reflexió i assaig vinculada a 
l’actualitat teatral i també relacionada amb els focus d’interès, tant de l’Obrador com de la Sala 
Beckett. La revista va néixer fa gairebé vint anys, quan la Sala Beckett va començar la seva 
activitat de la mà de José Sanchis Sinisterra. L'any 2005, i dins el marc de l'Obrador, (Pausa) va 
tornar a editar-se després de més de deu anys d'absència, i ho va fer amb un consell de redacció 
renovat però mantenint el mateix esperit i filosofia que en l'etapa anterior. 
 
Amb el pas dels anys, (Pausa) s'ha consolidat com a tribuna per a la reflexió i la difusió de 
materials teòrics i de creació al voltant del fet teatral. La revista pretén fer compatibles la 
reflexió sobre el fenomen teatral, la publicació de materials d’interès (entrevistes, textos, assaigs 
teòrics, etc.) i una mirada crítica sobre les arts escèniques contemporànies, sempre des d’una 
posició poc acomodatícia, “fronterera”. Al llarg dels anys, hem editat textos de personalitats de 
primera línia com ara: Enzo Cormann, Martin Crimp, Javier Daulte, Feliu Formosa, Marius Von 
Mayenburg, Juan Mayorga, Katie Mitchell, Hans-Thies Lehmann, Patrice Pavis, Harold Pinter, 
José Sanchis Sinisterra, Jean-Pierre Sarrazac, Roland Schimmelpfennig, Rafael Spregelburd, 
Simon Stephens i tants i tants d’altres. 
 
En l’actualitat, la revista està dirigida per Carles Batlle i està organitzada al voltant d'un consell 
de redacció format per Albert Arribas, Glòria Balañà, Carles Batlle, Davide Carnevali, Toni 
Casares i Sílvia Ferrando. Aquests professionals, juntament amb Víctor Muñoz i Calafell, Anna 
Pérez Pagès, Pere Riera, Esteve Soler, Victoria Szpunberg i Helena Tornero, configuren el 
consell consultiu. 
 
 
 
 
 
 
El 2012 es va editar el número 34 de la revista:    
 
(Pausa.) 34 
Anuari 2012 
Dossiers:  

- Teatre Italià contemporani 
- Simon Stephens 
- Victoria Szpunberg 
- Obrador 
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7. L’Obrador d’estiu 2013 
Dates: del 6 al 13 de juliol. 
Lloc: Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia,  
 
Són vuit anys, ja, els que des de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia portem 
organitzant l’Obrador d’estiu, una trobada internacional de dramaturgs emergents d’arreu del 
món. Des del 2006, primer a Argelaguer i darrerament en diferents espais de Barcelona, el mes 
de juliol us proposem un programa intensiu d’una setmana de durada format per cursos, 
seminaris, lectures dramatitzades i altres activitats al voltant de la dramatúrgia contemporània, 
dirigits per alguns dels més importants dramaturgs o professors de teatre del moment. Enguany 
hi han participat professionals com David Harrower, Simon Stephens, Andrés Lima, José 
Sanchis Sinisterra, Guillem Clua o Jordi Oriol. 
En les dues edicions anteriors, la por i el desig van ser els temes escollits com a motiu de creació 
per a les obres encarregades als autors vinguts de diferents països del món. Aquest any vam 
proposar la ràbia, no només com a motiu d’inspiració sinó també com un estat d’ànim creatiu, 
comprensible i justificable, com una actitud de confrontació personal i col·lectiva respecte la 
situació econòmica, social i cultural que estem vivint. 
Aquesta vuitena edició es va celebrar per primer cop a la nova seu de l’Obrador, o dit d’una altra 
manera, a l’antiga Cooperativa Pau i Justícia del Poblenou, que en el futur haurà d’acabar 
convertint-se en la nova seu de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia. Ha estat 
un primer pas provocat per les circumstàncies econòmiques que estem vivint, que ens obliguen 
a continuar treballant des de la precarietat i amb condicions tècniques molt per sota del que 
creiem que mereix la dramatúrgia contemporània al nostre país. 
Aquest 2013 l’Obrador d’Estiu va tornar a formar part del Grec Festival de Barcelona, la qual 
cosa va garantir que l’Obrador seguís connectat, més que mai, amb les noves mirades i les 
sensibilitats més joves de la dramatúrgia europea i internacional. 
 
 
 
 

Seminaris i tallers
 
ESCRIPTURA TEATRAL 
 
Amb David Harrower 
Aquí i ara: on comença l’obra 
Del 8 al 10 de juliol 
 
Amb José Sanchis Sinisterra 
COMUNITAT/CORALITAT. Dramatúrgia(-es) del Cor contemporani 
Del 8 al 12 de juliol 
  
Amb Guillem Clua 
La veritat és allà fora (i la inspiració també) 
Del 8 al 13 de juliol 
  
Amb Jordi Oriol 
Esprémer la llengua fins a fer-ne un drama 
Del 8 al 13 de juliol 
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INTERPRETACIÓ 
  
Amb Andrés Lima 
Interpretar amb "La qualitat" 
Del 8 al 13 de juliol 
 
 

Altres activitats 
 
Trobada internacional de dramaturgs emergents 
Noves obres per a una època de ràbia 
Dates: del 06/07/13 al 13/07/13 
Coordinat per Simon Stephens 
Seminari 
 
 
Noves obres per a una època de ràbia 
Textos breus de nova creació 
Lectures dramatitzades 
Dates: del 08/07/13 al 11/07/13 
Direcció: Marc Martínez 
Intèrprets: Álvaro Cervantes, Alba Florejachs, Àngela Jové, Gemma Julià, Pep Miràs, José 
Pérez, Joan Raja i Mariona Ribas 
 
 
Mostres 
Dissabte 13 de juliol de 2013 
Els alumnes dels tallers impartits per Guillem Clua i Jordi Oriol va oferir un petit tast del que 
han treballat i experimentat al llarg d’aquests dies.  
Amb els actors: Cristina Arenas, Belén Bouso, Alberto Díaz, Sílvia Dotti, Elena Fortuny, Ignasi 
Guasch, Jordi Llovet, Xavier Pàmies, Bàrbara Roig, Meritxell Santamaria, Joan Sureda, Elisabet 
Vallès i Pau Vinyals. 
 
 
DESIG JAM 
De Neil LaBute 
Direcció: del 10/07/13 al 28/07/13  
Lloc: La Seca Espai Brossa  
Espectacle 
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Companyia resident 
 
A l'Obrador d'estiu cada any convidem un grup de joves dramaturgs de diferents països perquè 
treballin al llarg de la setmana amb un dramaturg reconegut. El 2013, igual que ja hem fet els 
quatre darrers anys, el tutor dels participants en aquest seminari internacional va ser Simon 
Stephens, que va proposar, com a tema, Noves obres per a una època de ràbia. 
 
Al llarg de quatre dies es van dur a terme les lectures dramatitzades d’aquests textos breus, 
després d’un treball conjunt entre el dramaturg i la companyia d’actors de l’Obrador d’estiu, 
dirigida per Marc Martínez. 
 
Enguany, els dramaturgs participants van ser Julien Bissila Mabiala (Congo), Vanessa 
Emde (Alemanya), Simon Grangeat (França), Chrystèle Khodr (Líban), Diana I.Luque 
(Espanya), Sami Özbudak (Turquia), Tiago Patrício (Portugal), Lou Ramsden 
(Anglaterra), Jibbe Willems (Holanda), Anna Wojnarowska (Polònia), Maximiliano 
Xicart (Uruguai) i Joan Yago (Catalunya). Tots ells van ser recomanats per teatres i centres 
internacionals i van escriure una obra breu a partir del tema proposat.  
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8. Programa internacional 
 

Catalandrama: Teatre català contemporani en altres 
llengües. 
 
El gener del 2009 la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia va posar en marxa 
Catalandrama (www.catalandrama.cat), el primer servei on line que permet obtenir, de manera 
fàcil i ràpida, informació sobre autors, textos i traduccions de teatre contemporani escrit 
originalment en català. 
La iniciativa s’inscriu en el marc de col·laboració establert entre la Sala Beckett i l’Institut 
Ramon Llull (IRL) per desenvolupar projectes de caràcter internacional que difonguin i 
promocionin el teatre català contemporani. 
A finals del 2012, Catalandrama compta amb 501 traduccions de 250 textos teatrals 
corresponents a 53 autors catalans. Per llengües, la més nombrosa és l'espanyol, en què hi ha 
disponibles 193 traduccions, seguit de l'anglès (86), el francès (62), l'alemany (44), el grec (31), 
l'italià (25), el portuguès (12), el búlgar (10) el polonès i el gallec (8), el romanès (6), el txec (5), 
l’eusquera i el rus (3), l'eslovac (2) i l'hebreu, el turc, l’àrab i el suec (1). 
 
 
 

Projecte TRANSTEXT 
 
La Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia participa en la creació del projecte 
TRANSTEXT juntament amb altres teatres europeus. Els altres participants són: 
  
-Actors Touring Company / Londres / Regne Unit 
-Festival Quartieri dell’Arte / Viterbo-Roma / Itàlia 
-Festival Mousson d’été / Pont-a-Mousson / França 
-Husets Theater / Copenhaguen / Dinamarca 
-Schauspielhaus / Viena / Àustria 
-Teatre Nacional Mihai Eminescu / Timisoara / Romania 
-Théâtre de la Manufacture - Centre Dramatique National Nancy-Lorraine / França 
-Théâtre Varia / Brussel·les / Bèlgica 
 
L’objectiu és fomentar la dramatúrgia contemporània i la circulació i coneixement d'obres 
dramàtiques i d’autors entre els països participants en el projecte. Això es concreta 
principalment en 2 accions: 
 
a)La creació d’un premi bianual a la millor obra dramàtica europea, que comportarà l’estrena 
simultània de la peça en tres països europeus i la circulació d’aquestes produccions per d’altres. 
b)L’establiment d’un seminari internacional dirigit a dramaturgs emergents dels països 
participants en el projecte. L’objectiu és promoure la coneixença i la relació entre aquests 
dramaturgs i la traducció de peces a altres llengües. 
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Nix tu, Simona d’Albert Pijuan, a Iraq 
 
L’espectacle Nix tu, Simona d’Albert Pijuan, que es va poder veure a la Sala Beckett del 24 de 
maig al 3 de juny de 2012, va participar al Hawler International Theater Festival, que des del 
2011 se celebra anualment a la ciutat d’Erbil, al Kurdistan/Iraq. L’edició del 2012 va tenir lloc 
del 18 al 24 de setembre i va comptar amb espectacles d’una desena de països, a més de tallers, 
taules rodones, lectures dramatitzades i concerts. Nix tu, Simona es va poder veure el 23 de 
setembre i va gaudir d’una rebuda excel·lent. Aina Calpe, protagonista del monòleg, va ser 
guardonada amb el primer a la millor actriu. 
 
 
 

Coproducció entre la Sala Beckett i el Théâtre Sortie de 
Secours del Quebec 
 
La Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia i la companyia quebequesa Sortie de 
Secours van coproduir la darrera peça teatral de Mercè Sarrias, titulada Quebec-Barcelona. 
Aquesta obra va significar el retrobament de la dramaturga catalana i el director canadenc 
Philippe Soldevila, responsable fa tres anys de la posada en escena d’un altre text de Sarrias, En 
defensa dels mosquits albins. El muntatge va comptar amb els actors quebequesos Éva Daigle i 
Normand Bissonnette i els catalans Alma Alonso i Víctor Álvaro. 
Quebec-Barcelona es va poder veure al Théâtre Périscope de Quebec del 25 de setembre al 13 
d’octubre. Posteriorment, la producció va viatjar a Catalunya, on es va poder veure en el marc 
del festival Temporada Alta (17 de novembre) i a la Sala Beckett (del 21 de novembre al 9 de 
desembre). 
 
 
 

Intercanvi de lectures dramatitzades entre Catalunya i 
Rússia 
 
El 28 i 29 d’octubre de 2012 va tenir lloc al Centre per a Directors i Dramaturgs de Moscou 
(www.cdr.theatre.ru) un cicle de lectures dramatitzades de teatre català contemporani. El 
programa va ser el següent: 
 
Diumenge 28 d’octubre: 
15h: Aprés moi, le déluge de Lluïsa Cunillé 
17h: Plou a Barcelona de Pau Miró (tr. d’Olga Nikolaeva) 
19h: Discussió al voltant de les peces llegides aquell dia. 
 
Dilluns 29 d’octubre: 
15h: El Principi d’Arquimedes de Josep M. Miró i Coromina (tr. d’Anna Pàptxenko) 
17h: 35.4 Estem quedant fatal de Gemma Rodríguez (tr. d’Anna Urzhumtseva) 
19h: Discussió al voltant de les peces llegides aquell dia. 
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Josep M. Miró, Pau Miró i Gemma Rodríguez es van desplaçar a Moscou per a l’ocasió i van 
prendre part en les taules rodones organitzades posteriorment. 
El 17 i 18 de desembre va tenir lloc a l’Obrador les lectures dramatitzades de 3 textos russos: 
 
- Rampoines de Mikhaïl Durnenkov (Traducció de Miquel Cabal) 
- El somni de Nataixa i He guanyat de Iaroslava Pulinóvitx (Traducció de Marta Rebón) 
 
Aquesta activitat va ser organitzada per la Sala Beckett i l'Institut Ramon Llull en el marc del 
conveni de col·laboració per a la difusió de la dramatúrgia catalana contemporània. 

 
 
La dramatúrgia catalana al festival Écrire et mettre en 
scène aujourd’hui de Caen 
 
Amb la idea d’afavorir el coneixement mutu entre les dramatúrgies contemporànies de 
Catalunya i França, el mes de març de 2013 el Panta Théâtre de Caen va acollir dos autors i un 
director catalans, en dos períodes diferents, dins el festival Écrire et mettre en scène 
aujourd’hui: Catalogne.  
Cada autor va treballar durant 10 dies, conjuntament amb un director, un traductor i un grup 
d’actors francesos, la mise-en-espace en francès d’una peça teatral pròpia o de fragments 
d’aquesta peça. Al final del període, es va mostrar el treball davant dels espectadors i es va dur a 
terme una conversa pública amb l’autor. Els dos dramaturgs participants van ser Pau Miró (amb 
l’obra Lleons) i Josep M. Miró i Coromina (amb l’obra El Principi d’Arquimedes). El director 
francès Guy Delamotte es va encarregar del treball al voltant de la peça de Pau Miró, mentre que 
el català Jordi Prat i Coll va dirigir la lectura de l’obra de Josep M. Miró. 
 
Calendari: 
 
-Del 4 al 12 de març: assaigs i lectura dramatitzada d’El Principi d’Arquimedes 
-Del 14 al 23 de març: assaigs i la lectura dramatitzada de Lleons. 
 
El dia 23, com a cloenda del festival, es va tornar a presentar la lectura d’El Principi 
d’Arquimedes i va tenir lloc un col·loqui sobre la dramatúrgia catalana contemporània, en què, a 
més dels dos dramaturgs catalans, va participar Toni Casares, director de la Sala Beckett. 
Finalment, el Panta Théâtre va organitzar un ‘Bal littéraire’, en què van prendre part els 
dramaturgs catalans i tres dramaturgs francesos: Natacha De Pontcharra, Nathalie Fillon i Eddy 
Pallaro. 
 
Aquesta activitat es va dur a terme amb la col·laboració de la Sala Beckett i l'Institut Ramon 
Llull en el marc del conveni de col·laboració per a la difusió de la dramatúrgia catalana 
contemporània. 
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La dramatúrgia catalana al cicle A Taste of Catalan 
Contemporary Theatre de Londres 
 
El mes de maig de 2013 la companyia anglo-catalana Bots&Barrals va presentar a Londres un 
programa que, sota el títol “A Taste of Catalan Contemporary Theatre”, va voler oferir un tast 
de la dramatúrgia catalana. Concretament, va dur a escena El verí del teatre de Rodolf Sirera, 
una de les peces dramàtiques catalanes més representades de tots els temps arreu del món, i 
Contra la democràcia d’Esteve Soler, una obra que, tot i ser recent, està tenint un gran ressò 
internacional. Les peces es van representar del 15 al 25 de maig a l’Arcola Theatre, un dels 
teatres off més dinàmics de la capital britànica. 
Els muntatges d’aquestes dues peces van anar acompanyats de taules rodones i xerrades sobre el 
teatre català contemporani, a càrrec d’experts com l’estudiosa Maria Delgado o el traductor 
John London, i de la lectura dramatitzada d’Aprés moi, le déluge de Lluïsa Cunillé, dirigida per 
Anthony Biggs. 
 
Aquesta activitat es va dur a terme amb la col·laboració de la Sala Beckett i l'Institut Ramon 
Llull en el marc del conveni de col·laboració per a la difusió de la dramatúrgia catalana 
contemporània. 
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9. Cessió d’espais 
 
Grup d'Interpretació del Bigoti de Nietzsche 
Dies: del 8 de novembre de 2012 al 30 de maig de 2013. Dijous o divendres de 17h a 19h 
Coordinació: El Bigoti de Nietzsche (www.elbigotidenietzsche.wordpress.com) 
La Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia va tenir el plaer d’acollir el Grup 
d’Interpretació promogut per l’associació el Bigoti de Nietzsche.  
El Bigoti de Nietzsche té per objectiu oferir i possibilitar trobades artístiques gratuïtes per a 
joves a través de tallers artístics no tutoritzats i oberts a tothom. Es tracta de posar a l’abast dels 
joves en general espais on desenvolupar les pròpies creacions artístiques i permetre als creadors 
posar-se en contacte entre ells. Per posar en marxa el taller de teatre, sota el nom de Grup 
d’Interpretació, el Bigoti de Nietzsche va comptar amb el suport de la Sala Beckett, que els va 
cedir un espai on reunir-se setmanalment. 

 
Assaigs  
Títol: Les endebles 
Dies: 08 d’octubre de 2012 
Coordinació: Sandra Monclús 
 

Assaigs  
Títol: Variacions sobre el model de Kraepelin 
Dies: del 15 d’agost al 13 de setembre de 2012 
Coordinació: Carles Fernández Giua 

 
Assaigs  
Títol: La Festa    
Dies: del 04 de setembre a l’11 d’octubre de 2012 
Coordinació: Rafa Cruz 

 
Assaigs  
Títol: Vespres de la Beata Verge 
Dies: del 04 de setembre a l’11 de novembre de 2012 
Coordinació: Jordi Prat i Coll 
 

Assaigs  
Títol: Pen Català 
Dies: del 20 de setembre a l’01 d’octubre de 2012 
Coordinació: Anna González 

 
Assaigs  
Títol: CATASTROFES 
Dies: del 20 de setembre al 16 de desembre de 2012 
Coordinació: Mar Serra 

 
Assaigs  
Títol: un refugi indie 
Dies: del 08 d’octubre al 07 de desembre de 2012 
Coordinació: Pau Miró 
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Assaigs  
Títol: Gairebé 
Dies: del 15 d’octubre de 2012 al 13 de gener de 2013 
Coordinació: Carles Algué 
 

Audicions  
Títol: Atolondrada  
Dimecres 17 d’octubre de 2012 
Direcció: Ricard Gàzquez 

 
Assaigs  
Títol: La grandesa d'ésser un entre tants 
Dies: Daniela De Vecchi 
Coordinació: del 18 al 19 d’octubre de 2012 
 

Assaigs  
Títol: Solar buit 
Dies: del 24 al 26 d’octubre de 2012 
Coordinació: Ivan Labanda 

 
Assaigs  
Títol: Red Pontiac 
Dies: del 12 de novembre al 05 de desembre de 2012 
Coordinació: Joan Negrié 
 

Assaigs  
Títol: Si existeix, encara no ho he trobat 
Dies: del 26 de novembre de 2012 al 07 de gener de 2013 
Coordinació: Pau Roca 
 

Assaigs  
Títol: Monsieur Apeine quiere hacer amigos (balada conversacional) 
Dies: del 12 de desembre de 2012 a l’01 de febrer de 2013 
Coordinació: Pablo Rosal 
 
Rodatge d’un curtmetratge  
Títol: ARCADIA MOTION 
Divendres 28 de desembre de 2012 
Coordinació: Alejo Levis 
 

Càsting 
Títol: Àlies Gospodin 
Dies: 18 i 20 de desembre de 2013 
Coordinació: Cristina Reventós 
 

Assaigs  
Títol: Àlies Gospodin 
Dies: del 07 de gener al 25 de febrer de 2013 
Coordinació: Cristina Reventós 
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Workshops 
Títol: Workshops amb l'escola Nancy Tuñón 
Dies: del 16 al 31 de gener de 2013 
Coordinació: Pau Roca 
 

Assaigs  
Títol: Clara Breuil 
Dies: del 22 al 26 de gener de 2013 de 10 a 14h i de 16 a 20h  
Coordinació: Clara Breuil 
 

Càsting 
Títol: Middlesex University de Londres 
Dies: 04 de febrer de 2013 
Coordinació: Alicia Rovira 
 

Treball de taula 
Títol: De Quan 
Dies: del 24 de gener al 20 de març de 2013 
Coordinació: Jordi Prat i Coll  
 

Assaigs  
Títol: Interior amb figures 
Dies: del 06 al 23 de febrer de 2013 
Coordinació: Màrius Armengou 
 

Assaigs  
Títol: Novecento 
Dies: del 26 de febrer al 07 de març de 2013 
Coordinació: Pep Jové 
 

Assaigs  
Títol: Vespres de la Beata Verge 
Dies: 01 de març de 2013 
Coordinació: Jordi Prat i Coll 
 

Rodatge 
Títol: NOT'HOPERDIS amb El Petit de Cal Eril 
Dies: 06 de març de 2013 
Coordinació: Bankrobber 
 

Assaigs  
Títol: Tala 
Dies: 25 de març de 2013 
Coordinació: Juan Navarro 
 

Assaigs  
Títol: Dimecres 
Dies: del 08 d’abril al 25 de maig de 2013 
Coordinació: Daniela De Vecchi 
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Assaigs  
Títol: La flor de paper 
Dies: del 09 al 21 d’abril de 2013 
Coordinació: Roger M. Puig 
 

Assaigs  
Títol: Dhommage 
Dies: 20 i 21 d’abril de 2013 
Coordinació: Júlia Canosa  
 

Assaigs  
Títol: Caiguda lliure 
Dies: del 02 al 12 de maig de 2013 
Coordinació: Jordi Centellas  
 

Assaigs  
Títol: Premi d'Honor de les Lletres catalanes 
Dies: 07 de juny de 2013 
Coordinació: Xavi Ricard 
 

Assaigs  
Títol: Este no és lugar adecuado para morir 
Dies: del 08 al 26 de juliol de 2013 
Coordinació: Vanessa Tedejo 
 

Assaigs  
Títol: Este no és lugar adecuado para morir 
Dies: del 08 al 26 de juliol de 2013 
Coordinació: Vanessa Tedejo 
 

Assaigs  
Títol: Informe per una acadèmia 
Dies: del 16 al 19 de juliol de 2013  
Coordinació: Xavi Ricart 
 

Sessió fotogràfica 
Títol: Bershka BSK España, S.A. 
Dies: 24 de juliol de 2013 
Coordinació: Samantha Domínguez 
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Amb el suport de: 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

 


