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Del 4 a l’11 de juliol ha tingut lloc la X edició de l’Obrador d’estiu de la Sala 
Beckett, una setmana intensiva de cursos i altres activitats al voltant de la 
dramatúrgia contemporània, organitzada per la Sala Beckett i el GREC 2015 Festival de 
Barcelona. 

 

UBICACIÓ 

Igual que l’any passat, i a causa de 
les obres de construcció de la nova 
Sala Beckett a l’antiga Cooperativa 
Pau i Justícia del Poblenou, hem 
celebrat la X edició de l’Obrador 
d’estiu al mateix lloc que l’edició 
de l’any passat, a la Nau Ivanow.  
 
Especialitzada en arts 
escèniques, la Nau Ivanow és un 
espai de creació i difusió de la 
cultura, situat al barri de la 
Sagrera, a Barcelona. És una plataforma d’impuls de projectes artístics, especialment 
de joves creadors, que dóna cobertura a totes les fases del procés de creació. 
 
Des del seu naixement l’any 1998, la Nau aposta per la qualitat en la producció cultural 
a Barcelona i dota els creadors i professionals de la cultura d’espais i recursos per tal de 
facilitar el desenvolupament dels seus projectes. La Nau és, també, un espai de trobada 
entre ciutadania i artistes, tot garantint l’accés dels ciutadans a continguts culturals 
innovadors i de qualitat. 
 
La Nau Ivanow s’emmarca dins el projecte de Fàbriques de Creació de l’Institut de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona des del 2010 i és gestionada per la Fundació 
Sagrera des del 2006, tot prenent el relleu de l'Associació Cultural La Nau Ivanow 
(ACLNI). 
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CURSOS I TALLERS 

Els cursos d’escriptura estan pensats per a un número màxim de 12 alumnes i el 
laboratori per a dramaturgs i actors, de 16. Per tant, podem considerar que la capacitat 
de convocatòria dels cursos proposats enguany ha estat un èxit: 
 
 
 
-- El misteri dels inicis: com es comença? amb 
Carole Fréchette (Canadà)  
Seminari especialitzat de dramatúrgia 
Del 6 al 8 de juliol 
Assistenta i traductora: Helena Tornero 
Número d’alumnes matriculats: 11 
 
 
 
-- El diàleg i el monòleg en l’espai amb Enric Nolla 
Seminari d’iniciació a l’escriptura dramàtica 
Del 6 al 8 de juliol 
Número d’alumnes matriculats: 6 
 
 
 
-- La història, el gènere teatral i el dramaturg  
amb Tena Štivičić (Croàcia)  
Seminari especialitzat de dramatúrgia 
Del 9 a l’11 de juliol 
Assistent i traductor: Yannick Garcia 
Número d’alumnes matriculats: 9 
 
 
 
-- Des de la bastida amb Guillem Clua 
Seminari especialitzat de dramatúrgia 
Del 9 a l’11 de juliol 
Número d’alumnes matriculats: 11 
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-- LABORATORI DE DRAMATÚRGIA I INTERPRETACIÓ:  
 
Ficció de la realitat (Escriptura biogràfica 
col·lectiva) amb Jordi Casanovas  
Laboratori de treball per a autors i intèrprets  
Del 6 a l’11 de juliol 
Número d’alumnes matriculats: 14 
 
 
 
 
 
--TALLER D’INTERPRETACIÓ: 
 
Pinter: La paraula feta acció amb Will Keen i María 
Fernández Ache  
Taller avançat d’interpretació 
Del 6 a l’11 de juliol 
Número d’alumnes matriculats: 16 
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TROBADA INTERNACIONAL DE DRAMATURGS EMERGENTS 

Històries d’amor per a una època de catàstrofes  
Tutor: Simon Stephens 
 
8 autors internacionals han participat en el seminari internacional: 
 
 
Estel Solé (Catalunya)  
Nathan Bryon (Anglaterra) 
Guillaume Poix (França) 
Hannes Becker (Alemanya) 
Lucía Carballal (Espanya) 
Vika Fleitas (Uruguai) 
Ricardo Cabaça  (Portugal) 
Clémence Weill (França) 
 
 
Aquests autors han escrit un text breu que, traduït al català quan ha calgut, s’ha 
presentat en forma de lectura dramatitzada durant l’Obrador d’estiu. 
 

Tots els autors assistents s’han allotjat a la residència per a artistes de 
l’Institut Français, on els dramaturgs han pogut dur la seva convivència més enllà de 
les hores dedicades al seminari. 

Entre les activitats programades per als participants al seminari, cal destacar que han 
pogut assistir als següents espectacles del GREC Festival de Barcelona: 
 
-- Penso en Yu, de Carole Fréchette (Sala Beckett – Gràcia) 
-- El carrer Franklin, de Lluïsa Cunillé (TNC) 
-- En avant, marche!, de Koen Haagdorens i Les Ballets C de la B (Teatre Lliure) 
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ACTES PER ALS PARTICIPANTS DE L’OBRADOR D’ESTIU 

 

Benvinguda 

El divendres 3 de juliol els autors participants a la Trobada internacional de 
dramaturgs emergents van ser rebuts amb un sopar a la terrassa de l’Institut Français 
de Barcelona, on es van allotjar. 

Els van donar la benvinguda el director de la Sala Beckett, Toni Casares, i el tutor del 
seminari, Simon Stephens. 

En aquest sopar van poder conèixer també la resta de l’equip organitzador de l’Obrador 
d’estiu.  

 

El dilluns 6 de juliol, dia en què van començar tots 
els cursos de l’Obrador, vam rebre els participants a 
la Nau Ivanow amb la samarreta, la bossa 
característica de la Sala Beckett i el vano dels 10 anys 
de l’Obrador d’estiu com a regal exclusiu d’aquesta 
edició.  

Toni Casares va fer un breu parlament de 
benvinguda. 

 

Cloenda 

El dissabte 11 de juliol vam tancat l’Obrador 
d’estiu amb un sopar/festa al Pati Llimona, ubicat en 
ple barri Gòtic de Barcelona, on van assistir els 
professors, alumnes i professionals que van 
participar en aquesta 10a edició. Al llarg del vespre, 
s’hi van sumar altres companys de professió, molts 
d’ells vinculats també amb el GREC Festival de 
Barcelona. 
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Històries d’amor per a una època de catàstrofes  
LECTURES DE TEXTOS BREUS DE NOVA CREACIÓ 
 
El públic del GREC Festival de Barcelona ha pogut gaudir de les lectures dramatitzades 
dels textos breus escrits pels autors participants a la Trobada Internacional de 
dramaturgs emergents. 

Del 6 al 8 de juliol  
A la Sala Andy Warhol – Nau Ivanow 
Entrada gratuïta 
 
Direcció: Ferran Dordal 
Intèrprets: Yacine Adryen, Oreig Canela, 
Òscar Castellví, Lara Díez, Marta Ossó, Ivan 
Padilla, Laia Piró, Pablo Rosal i Pau Sastre 
 
Assistència: 140 espectadors 

 

El calendari de les lectures ha estat el següent: 

 

Dilluns, 6 de juliol: 

- 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:  

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

Dimecres, 8 de juliol:  

-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 
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L’Speakers’ Corner de l’Obrador d’estiu 
En veu alta s’escriu millor! 

 

Com si es tractés d’un Hyde 
Park barceloní, l’Obrador d’estiu ha 
incorporat el seu propi Speakers’ 
Corner, on 11 autors han compartit 
amb la resta de participants textos de 
creació pròpia, diàlegs breus i 
provatures comptant amb la 
complicitat dels espectadors. 
 

Les tardes de dijous i divendres, vàrem poder escoltar una selecció de 14 textos d’entre 
5 a 15 minuts tan sols amb una cadira/escala, un faristol, un micro i un focus.  

 
Del 9 al 10 de juliol.  Bar Espai 30 - Entrada gratuïta 
 
Els autors participants van ser:  

Dijous 9: 

- Ànima despullada, de Jordi Sánchez 
- Check-in, de Roger Batalla 
- Zona de avistamiento, de Vika Fleitas 
- The invisble river, de Hannes Becker 

Divendres 10: 

- Cendres, de Ferran Back 
- Hashtag coixinet ciutat nova o el paquet zaroff, de Joan Gallart 
- La habitación desnuda…, d’Alberto Moreno 
- La confesión, de Vika Fleitas 
- Buff/Cuatro/Zulo2, de Belen Bouse 
- Carcajada de hiena, de Rafael Rodríguez 
- At-Land, de Maria Luna 
- Maria Antònia i Che, de Sílvia Terol 

 

Assistència: 60 espectadors 
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Mostres 
 
El darrer dia de l’Obrador d’estiu, el dissabte 11 de juliol a 
les 16h, en van donar a conèixer al públic els textos escrits 
al curs del Jordi Casanovas amb els mateixos actors del 
curs: 
 
Sala Andy Warhol – Nau Ivanow 
 
BOMBONS de Ferran Bach 
PEAJES de Lola Fernández de Sevilla 
LA FELICITAT, SÍ. de Jordi Casellas 
SANDRA, AL CRUZAR LA CALLE, ENCONTRÓ LA 
LLUVIA d’Alberto Moreno 
 
Assistència: 50 espectadors 

 

 

ENTITATS COL·LABORADORES 

L’Obrador d’estiu compta amb el suport d’institucions internacionals, que aquest any 
han fet possible la participació de joves autors de 7 països diferents.  
Aquestes entitats proposen els noms de joves dramaturgs destacats en els països 
respectius i/o bequen la participació dels autors seleccionats.  
 
Un any més ha estat un plaer treballar amb: 
Grec Festival de Barcelona 
CDN. Centro Dramático Nacional – INAEM  
INAE-MEC. Dirección Nacional de Cultura Uruguay 
Goethe-Institut i Theatertreffen (Alemanya) 
SACD (França) 
Paines Plough (Anglaterra) 
 
L’Institut Français de Barcelona ha posat a disposició dels autors internacionals la 
seva residència per a artistes, per cinquè any consecutiu. Un espai privilegiat on poden 
conviure  durant la durada del seminari. 
També hem comptat per segon cop amb el suport de la Nau Ivanow, la qual ens ha 
cedit tots els seus espais i material per la celebració de la X edició. Igualment, l’Espai 
30 La Sagrera ens han cedit també els seus espais per els àpats i trobades durant 
l’Obrador d’estiu.  
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ENLLAÇOS DE FOTOS I VÍDEOS  

En el següent enllaç podreu veure la totalitat de les imatges d’aquesta 10a edició, 
realitzades pel fotògraf Nani Pujol: 

https://flic.kr/s/aHskcPYo6t 

 

I en els enllaços següents, podreu veure les lectures dramatitzades dels textos breus de 
nova creació (Històries d’amor per a una època de catàstrofes) dirigides per Ferran 
Dordal:  

Històries d’amor per a una època de catàstrofes  
del 6 al 8 de juliol  
contrasenya: beckett 
 
- Zenit, de Guillaume Poix (França)   
 https://vimeo.com/134190569 
 
- Un continent perdut al fons del mar, de Ricardo Cabaça (Portugal)  
https://vimeo.com/134187640 
 
- Variable ajustable, de Clémence Weill (França)  
https://vimeo.com/134187641 
 
-Motivos para quedarse, de Lucía Carballal (Espanya)  
https://vimeo.com/134187642 
 
-391, de Vika Fleitas (Uruguai)  
https://vimeo.com/134187643 
 

-Un fill, d’Estel Solé (Catalunya) 
https://vimeo.com/134189972 
  
-Un altre més que mossega la pols, de Nathan Bryon (Anglaterra)  
https://vimeo.com/134189971 
 
-El futur, de Hannes Becker (Alemanya)  
https://vimeo.com/134189973 
 

Speakers’ Corner de l’Obrador d’estiu de la Sala Beckett 
del 9 al 10 de juliol  
contrasenya: beckett 
 
Vídeo Speakers' Corner 
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ENTREVISTA ALS PROFESSORS I PROFESSORES 

En els següents enllaços es poden veure les entrevistes que el periodista Oriol Puig 
Taulé va fer als professors i professores de l’Obrador d’estiu 2015. Totes elles van ser 
enregistrades durant els dies del mateix obrador d’estiu, a una de les aules de la Nau 
Ivanow, menys l’entrevista a Carole Fréchette, que, en ser l’autora de l’obra en cartell 
de la Sala Beckett, va ser enregistrada a la mateixa sala uns dies abans. Les imatges són 
de Raquel Barrera. 

- Carole Fréchette - ENTREVISTA 
- Jordi Casanovas, Guillem Clua i Enric Nolla - ENTREVISTA 
- Will Keen i María Fernández Ache - ENTREVISTA 
- Simon Stephens i Tena Štivičić - ENTREVISTA 

 

PREMSA 

Núvol, mitjà col·laborador: 

La revista digital de cultura Núvol va fer un seguiment diari de les activitats de 
l’Obrador d’estiu. Gràcies a les cròniques de la periodista Aída Pallarès, Núvol s’ha fet 
ressò de cursos i activitats de l’Obrador a través del web i les xarxes socials. Aquest any, 
a més, han comptat amb un enregistrament de les activitats, duta a terme per Tatiana 
Pagà. Tina Vallès també ha participat com alumna a dos dels cursos de l’Obrador i n’ha 
fet una crònica final en format de monòleg. 

L’Obrador d’estiu a Núvol: 

http://www.nuvol.com/noticies/lobrador-de-la-beckett-o-lalternativa-del-poder/ 

http://www.nuvol.com/noticies/lobrador-el-hyde-park-barceloni/ 

http://www.nuvol.com/opinio/escriure-teatre-o-no/ 

http://www.nuvol.com/noticies/cinc-motius-per-anar-a-lobrador-destiu/ 

http://www.nuvol.com/noticies/lobrador-destiu-una-gran-familia/ 

 

Presència a altres mitjans de comunicació 

Tria 33, diferents franges a partir del 13 de juny: 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/buen‐camino‐als‐cines‐girona‐obrador‐destiu‐a‐la‐

beckett/video/5533189/ 

http://www.teatral.net/ca/noticies/16896/lobrador-destiu-de-la-beckett-va-a-la-nau-
ivanow-amb-el-grec 
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X OBRADOR D’ESTIU DE LA SALA BECKETT 

 

 

 

Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 
Contacte: Roser Soler 

produccio@salabeckett.cat 
Tel. 932845312 


