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Després de la bona acollida de l’edició anterior, l’Obrador de la Sala Beckett ha 
tornat a organitzar el seu “Obrador d’estiu” a Argelaguer (Garrotxa). Ara fa un any 
parlàvem de consolidar un esdeveniment que s’havia de produir “de manera 
periòdica, amb un format intensiu i amb un abast internacional.” I així ho hem fet. 
Convençuts, sobretot, que “l’Obrador d’estiu” és un projecte especial, singular: 
en part, escola d’estiu –dedicada íntegrament a  la dramatúrgia contemporània-, 
en part trobada d’autors. Un espai de debat, d’aprenentatge,  d’intercanvi i de 
representació. Un lloc per rebre estímuls, per conèixer noves idees, noves obres, 
nous creadors. 
 
Enguany, d’acord amb la redefinició d’objectius de la Sala Beckett. Obrador 
Internacional de Dramatúrgia, s’ha accentuat el caràcter internacional de la 
trobada. A banda la tutela de dramaturgs estrangers de prestigi com ara Martin 
Crimp, Biljana Srbljanovic, Gabriela Izcovich o Ahmed Ghazali, hem comptat amb la 
participació de dotze joves dramaturgs –provinents d’Alemanya, Anglaterra, 
Bèlgica, Espanya, França i Quebec- per participar en el que ha estat el nostre 
primer “Taller Internacional d’Autors”.   
 
Al llarg d’una mica més d’una setmana, “L’Obrador d’estiu” ha proposat els seus 
seminaris i tallers, la II Trobada d’autors dramàtics, diversos debats i xerrades 
(amb visites de professionals reconeguts), lectures dramatitzades i una oferta 
espectacular apropiada, relacionada amb els objectius de l’Obrador -és a dir, 
propostes escèniques essencialment contemporànies- i especialment dirigida als 
habitants del poble que ens ha acollit, Argelaguer. 
 
Per dur a bon port aquesta aventura, hem comptat amb la complicitat de diverses 
institucions:  L’Ajuntament d’Argelaguer, la Institució de les Lletres Catalanes, la 
Societat General d’Autors i Editors, la Diputació de Girona, el Consell comarcal de 
la Garrotxa, el British Council, el Goethe Institut, l’Institut Francès, el SACD 
(França), el Centre des Ecritures dramatiques Wallonie-Bruxelles (Bèlgica) i el 
govern del Québec. Gràcies. 
 
 
En definitiva, la idea inicial ha evolucinat adequadament i s’ha consolidat. Els 
resultats, tant artístics com pedagògics, han superat les nostres expectatives 
més optimistes. La participació –alumnes, creadors i públic en general- ha estat 
excel•lent. Augurem, doncs,  continuïtat i estabilitat per al projecte.  
  
 
 
 
Carles Batlle 
Director de l’Obrador de la Sala Beckett 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
Dissabte 7 
 
Arribada   18h  Arribada participants    Mas Espuella/Era 
 
Inauguració   20h  Acte d’inauguració    Mas Espuella/Era 
 

21h  Sopar inaugural    Mas Espuella 
 

Espectacle   23h  Passi el que passi, saludeu   Mas Espuella/Era 
Text: Marta Buchaca 
Direcció: Juan Carlos Martel Bayod 

 
 
 
Diumenge 8 
 
Seminaris   10h  Seminaris:    Mas Espuella/Aules 

Taller internacional d’autors 
Taller amb Gabriela Izcovich 
Seminari amb Martin Crimp 
 

Visita    17h  Entre l’escena i la pantalla   Mas Espuella/Golfes 
    Ventura Pons, Carol López  
                                        i Pep Armengol.  
 
Lectures  19h L’altra cultura. Lectura de        MasEspuella/ 

dos textos del taller internacional        Catacumbes  
Cia. Resident 

 
Espectacle  22:30 El Comte Arnau   Argelaguer/ 
    De Josep Maria de Sagarra  darrera l’església 
    Amb Lluís Soler     
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Dilluns 9 
 
Seminaris   10h  Seminaris:    Mas Espuella/Aules 

Taller internacional d’autors 
Taller amb Gabriela Izcovich 
Seminari amb Martin Crimp 
 

Visita    17h  Joc de gèneres     Mas Espuella/Golfes 
    Associació de creadores 
    Projecte Vaca 
 
Lectures  18:30h L’altra cultura. Lectura de   Mas Espuella/ 

tres textos del taller internacional        Catacumbes 
Cia. Resident 

 
Espectacle  22:30 vAca aÈria    Argelaguer/ 
    Espectacle de música i veus  Plaça Santa Anna 
    Projecte Vaca i bandaÈria 
 
 
 
 
Dimarts 10 
 
Seminaris   10h  Seminaris:    Mas Espuella/Aules 

Taller internacional d’autors 
Taller amb Gabriela Izcovich 
Seminari amb Biljana Srbljanović 

 
Visita/Lectura   17h  Biljana Srbljanović    Mas Espuella/Golfes 
    Lectura: Històries de família 
     

 

 

 
Lectures  19h L’altra cultura. Lectura de   Mas Espuella/ 

dos textos del taller internacional        Catacumbes 
Cia. Resident 

 
Espectacle  22:30 Nit de cinema:    Argelaguer/Plaça 

Treball d’amor perdut   de la Generalitat
de Kenneth Branagh 
amb Xavier Pérez 
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Dimecres 11 
 
Seminaris   10h  Seminaris:    Mas Espuella/Aules 

Taller internacional d’autors 
Taller amb Gabriela Izcovich 
Seminari amb Biljana Srbljanović 
Seminari amb Sergi Pompermayer 

 
Visita    17h  El mètode Galceran   Mas Espuella/Golfes 
    Conversa amb Jordi Galceran 

i Esteve Soler 
 

Lectures  18:30 L’altra cultura. Lectura de   Mas Espuella/ 
tres textos del taller internacional       Catacumbes 
Cia. Resident 

 
Espectacle  22:30 Franco ha muerto   Argelaguer/ 

o como idiot zar a un pollo L’hort del fuster
d’Accidents Polipoètics             (davant el casal) 

i   

  
 
 
 
Dijous 12 
 
Seminaris   10h  Seminaris:    Mas Espuella/Aules 

Taller internacional d’autors 
Taller amb Gabriela Izcovich 
Seminari amb Biljana Srbljanović 
Seminari amb Sergi Pompermayer 

 
Visita    17h  El paper del dramaturg              Mas Espuella/Golfes 

en espectacles multidisciplinars    
Joan Font (Comediants), David Plana,  
Gerard Vàzquez i Marc Rosich     
 

Lectures  19h L’altra cultura. Lectura de   Mas Espuella/ 
dos textos del taller internacional        Catacumbes 
Cia. Resident 

 
Espectacle  22:30 Al principi era el vent   Argelaguer/ 

Enric Casasses i el trio  L’hort del fuster 
Qui sap l’uh    (davant el Casal) 
Poesia i música 
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Divendres 13 
 
Seminaris   10h  Seminaris:    Mas Espuella/Aules 

Taller internacional d’autors 
Taller amb Gabriela Izcovich 
Seminari amb José Sanchis Sinisterra 
Seminari amb Sergi Pompermayer 

 
Trobada d’autors  17h  II Trobada d’autors   Mas Espuella/Golfes 

     
Espectacle  23h Party Line   Argelaguer/  

De Marc Rosich    Carrer de l’Om 
Direcció d’Andrea Segura 

 
 
 
 
 
 
Dissabte 14 
 
Seminaris   10h  Seminaris:    Mas Espuella/Aules 

Taller internacional d’autors 
Taller amb Gabriela Izcovich 
Seminari amb José Sanchis Sinisterra 
Seminari amb Sergi Pompermayer 

 
Mostra    18h  Mostra i lectures dels materials Mas Espuella 

sorgits dels seminaris i tallers.    
 

 
Cloenda  21:30h Sopar de cloenda   Mas Espuella 
 
   23:00 Concert de cloenda   Mas Espuella 
    amb el grup Flamingo Galaxy 
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Seminaris i tallers 
 

 
 

   Taller internacional d’autors:  
  

 
    Escriure el món/ difondre en el món 
    Professor: Ahmed Ghazali  
    Dates: del 8 al 14 de juliol  
    Horari: de 10h a 13h30h  

  

 

Aquest any 2007 hem volgut potenciar el caràcter 
internacional de L’Obrador d’estiu amb  més 
presència d’autors estrangers emergents. Això ha 
passat per organitzar un Taller internacional 
d’autors. Els participants d’aquest taller han estat 
joves autors emergents de diferents països. Els 
participants no catalans han estat proposats per 
diverses institucions internacionals dedicades  a la 
promoció i a l’intercanvi de la dramatúrgia 
contemporània. Entre altres, CEAD (Québec), SACD 
(França), Royal Court (Regne Unit), Wiesbaden 
Biennale i Stückemarkt –Theatertreffen- (Alemanya), 
etc. 

 

 

Els participants del taller van escriure una peça 
teatral breu durant els mesos previs a L’Obrador 
d’estiu. Aquesta escena es va redactar a partir 
d’un seguit de condicions establertes per 
l’organització i d’un tema comú: l’altra cultura.  

 
Durant els dies del taller,  la Companyia resident de 
l’Obrador d’estiu va presentar una lectura 
dramatitzada de cadascun d’aquest dotze textos. 
 
 
Autors participants: 
 

 
Jason Hall (Regne Unit) 
Rachel Wagstaff (Regne Unit) 
Maja Das Gupta (Alemanya) 
Dirk Laucke (Alemanya) 
Sylvain Levey (França) 
Claire Rengade (França) 
Marie Henry (Bèlgica) 
Philippe Ducros (Québec) 
José Manuel Mora (Espanya) 
Marco Canale (Argentina) 
Gemma Rodríguez (Catalunya) 
Guillem Clua (Catalunya) 
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Taller de dramatúrgia actoral: 

  
 
 

El cuento, el dramaturgo y el actor  
Professor: Gabriela Izcovich  
 

Dates: del 8 al 14 de juliol  
Horari: de 10h a 13h30h  
 
Taller adreçat a dramaturgs o estudiants 
avançats de dramatúrgia i a actors que 
proposava un treball de creació/improvisació 
conjunt entre actors i autors. 
 
Als processos de creació teatrals, els rols es 
complementen, s’integren. Per aquest motiu és 
important que el director passi per l’experiència de 
la dramatúrgia, que a la vegada l’actor tingui 
experiència en el camp de la direcció i l’escriptura 
teatrals, o que el dramaturg dirigeixi el seu propi 

text.  

 

 
Durant el taller va realitzar-se un entrenament 
conjunt de la interpretació i la dramatúrgia generant 
l’escriptura a partir de l’acció. D’altra banda, també 
va explorar-se el pas de la dramatúrgia a la 
narrativa o viceversa. 
  
Funcionament del taller: 
A partir d’una proposta prèvia de temes, els 
participants proposaven improvisacions actorals 
més o menys guiades, que s’escrivien 
posteriorment, per d’aquesta manera obtenir un 

guió des de l’acció. En una segona fase, es va 
reduir el resultat, o bé en forma de relat-conte, que 
posteriorment va adaptar-se dramatúrgicament.  

 

Es tracta, doncs, d’un intercanvi enriquidor entre la 
interpretació i la dramatúrgia. Els actors i els 
dramaturgs passaran per l’experiència d’escriure 
les seves pròpies propostes generades des de 
l’acció i l’intercanvi.  
 
Com a mostra final del taller, dissabte 14 de juliol 
es van llegir i escenificar alguns dels contes. 
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Seminaris de dramatúrgia: 
 
Tres seminaris intensius adreçats a dramaturgs i 
estudiants de dramatúrgia. 

 
  
 
  
Empty Space/ Empty page 
Professor: Martin Crimp  
 

Dates: 8 i 9 de juliol  
Horari: de 10h a 13h30h  
  
Què significa l’espai per a l’escriptura dramàtica 
actual? I per als autors? Quina és la relació entre 
el llenguatge que parlem en el teatre i el 
llenguatge que parlem al carrer? Prenent com a 
punt de partida les obres Ashes to ashes de 
Harold Pinter; Lluny, de Caryl Churchill i l’Oncle 
Vània, d’Anton Txèkhov,  els alumnes analitzaran 
i experimentaran diversos conceptes com 
l’imaginari, la informació i la creació de regles.  
 
Seminari adreçat a dramaturgs o estudiants 
avançats de dramatúrgia i impartit en anglès.  
 

 Martin Crimp 

 

Figura central en la nova escriptura escènica 
britànica. Entre les seves obres, que s’han estrenat 
arreu, destaquen Fewer Emergencies (2005), Cruel 
and Tender (2004), Face to the Wall (2002), The 
Country (2000), Attempts On Her L fe (1997) o The 
Treatment (1993). Manté una estreta vinculació amb 
el Royal Court Theatre de Londres, i també, més 
recentment, amb els Festival de Viena i el de Tardor 
de París, que li ha encarregat i estrenat el seu 
primer text musical nto the Little Hill (2006). Durant 
la temporada 2004/05 la Sala Becket li va dedicar 
un cicle amb la producció de dues de les seves 
obres, El Camp (The country), dirigida per Toni 
Casares i Atemptats contra la seva vida (Attemots 
on her life), dirigida per Juan Carlos Martel Bayod.  

i

I
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Postdramatic theatre and writings  
Professora: Biljana Srbljanović 
Dates: 10, 11 i 12 de juliol  
Horari: de 10h a 13h30h  
  
Escriure per a l’escena, no escriure per a la 
història. A partir del visionat de diverses 
produccions teatrals contemporànies, 
s'aprofundirà en el concepte de "teatre 
postdramàtic"; també es proposaran diversos 
exercicis d'escriptura destinats a produir 
seqüències performatives no estrictament 
basades en la textualitat. 
 
 
Seminari adreçat a dramaturgs o estudiants 
avançats de dramatúrgia. El seminari va ser impartit 
en anglès.  
 
 
Bljana Srbljanović  

       
 

Autora sèrbia de reconeguda trajectòria 
internacional. Entre els seus textos més 
representats, destaquen La trilogia de Belgrad 
(1996), Històries de família (1998), La caiguda 
(1999), Supermarket (obra estrenada al Festival de 
Viena sota la direcció de Thomas Ostermeier –2004), 
America, segona part (2003) i Skakavci (Llagostes) 
(2005). Les seves obres s’han traduït i estrenat a 
més d’una cinquantena de països d’arreu del món.  
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Fragmentació/ cohesió 

 
 

Professor: Jose Sanchis Sinisterra 
Dates: 13 i 14 de juliol 
Horari: de 10h a 13h30h  
  
La deconstrucció del flux narratiu convencional 
posa en qüestió els procediments retòrics -la 
pauta de la tensió dramàtica i de les emocions- 
més convencionals. Podem inserir un nou 
disseny, una nova hipòtesi, de l'acte de recepció 
en els processos d'escriptura dramàtica 
contemporània?  
Quins nous principis compositius es poden 
experimentar, més enllà de la narrativitat, per 
guiar el receptor en una dramatúrgia caòtica i 
fragmentària? 
 
Seminari adreçat a dramaturgs o estudiants 
avançats de dramatúrgia 
 
 
 

José Sanchis Sinisterra   
Dramaturg, director i teòric teatral. L’any 1997 va 
fundar el Teatro Fronterizo a Barcelona, i el 1989 la 
Sala Beckett, que va dirigir fins al 1997. De la seva 
extensa obra, traduïda i estrenada en múltiples 
països d’Europa i Amèrica, cal destacar La noche de 
Molly Bloom (1979), Ñaque o de piojos y actores 
(1980), ¡Ay, Carmela! (1986), Perdida en los 
Apalaches (1990); El cerco de Leningrado (1989-
1993); Bienvenidas (1993); Marsal Marsal (1994); El 
lector por horas (1996); La raya del pelo de William 
Holden (1998), Sangre lunar (2001) i Flechas del 
ángel del olvido (2004). Ha estat guardonat amb el 
Premio Nacional de Literatura Dramática 2004 per 
Terror y miseria en el primer franquismo.
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Taller d’escriptura dramàtica: 
  
  
 
D’on néixen els personatges? 
Professor: Sergi Pompermayer  
Dates: de l’11 al 14 de juliol  
Horari: de 10h a 13h30  
  
Taller adreçat a estudiants de dramatúrgia. 
Aproximació a la creació de personatges teatrals 
a partir de materials biogràfics propis o aliens.  
 
Moltes vegades els personatges més sorprenents, 
peculiars i interessants que podem trobar es troben 
molt a prop nostre. Al nostre carrer, a la nostra 
infància, a la nostra família o potser fins i tot ho 
som nosaltres mateixos. El curs proposava donar 
vida a personatges a partir d’aquells que coneixem i 
 

podem utilitzar com a referents per donar una 
veritable dimensió humana als individus que habiten 
els nostres textos. 
 
El dissabte 14 de juliol, el materials sorgits del 
taller es van presentar en format de lectura 
dramatitzada per la companyia resident de l’Obrador 
d’estiu.  
 
 
 
 
Sergi Pompermayer 
Com a autor de teatre, entre altres, ha escrit Zowie 
(Guanyadora del XXV Premi Ciutat d’Alcoi. Teatre 
Lliure 1997),  Refugiats (TNC 2002), Un pare 
emprenyat (Monòleg. Mercat de les Flors 2004), Cafè 
(Mostra de Teatre de Barcelona 2005), i Qu na nit! 
(inèdita). Com a guionista ha participat en les 
sèries Plats Bruts (TV3), Monc oa ¿dígame? (Tele 5), 
Jet Lag (TV3), L’un per l’altre (TV3), Porca Misèria 
(TV3) i Lo Cartanyà (TV3).  

i

l

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

13



 

  

  
 
Visites 
 
 
 
L’Obrador d’estiu va comptar amb la visita de diversos professionals i creadors de 
prestigi amb la voluntat d’incrementar els espais d’intercanvi i el diàleg entre els 
participants. 
Les visites, que van tenir lloc a la tarda, es van desenvolupar com una conversa relaxada, 
oberta i participativa sobre temes que els convidats van proposar i sobre altres qüestions 
que el participants van voler plantejar. 
 

 
 
 
Diumenge 8 

 

ENTRE L’ESCENA I LA PANTALLA 
Conversa amb Ventura Pons, Pep Armengol i Carol 
López 
 
En la filmografia de Ventura Pons hi ha un bon 
nombre de pel·lícules amb guió adaptat d’un text 
teatral previ. L’última d’elles, encara no estrenada, 
és l’adaptació de l’obra Barcelona, mapa 
d’ombres, de Lluïsa Cunillé. Pep Armengol és 
l’artífex d’un interessant projecte, que s’està duent 
a terme encara actualment, i que consisteix a 
adaptar per a televisió un seguit d’obres teatrals 
d’autors joves, estrenades recentment a Barcelona. 
Carol López veurà properament adaptats per a 
cinema dos dels seus més recents treballs 
escènics. D’una banda, el seu espectacle V.O.S 
serà dut a la pantalla pel realitzador Cesc Gay. 
D’una altra banda, el text de Mercè Sàrrias En 
defensa dels mosquits albins, que Carol López va 
dirigir aquesta temporada al TNC, ha despertat 
també l’interès de Ventura Pons i sembla que serà 
el seu proper treball cinematogràfic. 
 
 
 
Dilluns 9 

 

JOC DE GÈNERES 
Associació de creadores escèniques Projecte 
Vaca 
 
Mitjançant un joc de participació col·lectiva, 
Projecte Vaca va proposar el reconeixment dels 
trets que caracteritzen la dramatúrgia femenina 
contemporània. Una manera lúdica de presentar els 
objectius i línies d'acció de l'Associació de 
Creadores Escèniques. 
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Dimarts 10 
BILJANA SRBLJANOVIC 
Lectura dramatitzada de H stòries de família, de 
Biljana Srbljanović 

i

Direcció de Juan Carlos Martel Bayod 
Amb: Daniela Feixas, Joan Negrié, Albert Triola i 
Neus Umbert 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimecres 11 
EL MÈTODE GALCERAN 
Conversa amb Jordi Galceran i Esteve Soler 
 
Esteve Soler, dramaturg i crític, membre del consell 
de redacció de la revista (Pausa.) i estudiós de 
l’obra de Jordi Galceran, proposa un apassionant 
intercanvi: Quin és el mètode que ha seguit Jordi 
Galceran per convertir-se en un dels autors més 
sòlids del nostre país? El creador de Paraules 
encadenades i El mètode Grönholm també 
vindrà a Argelaguer i examinarà la seva eficaç i 
lúdica escriptura. 
 
 
 
Dijous 12 
EL PAPER DEL DRAMATURG EN ESPECTACLES 
 

MULTIDISCIPLINARS 
Conversa amb Joan Font (Comediants), Gerard 
Vàzquez, David Plana i Marc Rosich  
 
Joan Font és un bon exemple de creador escènic 
que ha buscat en els seus darrers treballs la 
col·laboració específica d’un dramaturg (Albert 
Espinosa) o ell mateix s’ha interessat per la 
direcció d’una obra eminentment textual, com és el 
cas d’Uhhhh de Gerard Vàzquez. David Plana 
participa com a dramaturg en el proper treball d’un 
grup amb una trajectòria tan eminentment 
multidisciplinar com és La Fura dels Baus. 
Finalment, Marc Rosich està duent a terme el seu 
segon treball en col·laboració amb el director 
escènic Calixto Bieito. Tant a Plataforma com a 
Tirant lo Blanc, Rosich treballa l’adaptació d’un 
material narratiu previ en funció i al servei de la 
concepció personal del director. 
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II Trobada d’autors 
13 de juliol 
 
 
Escriure el món / difondre en el món 
 
L’any passat, a la "I Trobada d'autors de l'Obrador d'estiu", vam intercanviar 
idees pel que fa a la situació dels autors en cada país. Enguany vam debatre dos 
temes ben diferenciats: d’una banda, vam recollir opinions i experiències de cara 
a conèixer la dinàmica de difusió dels autors més enllà de les seves fronteres (les 
conclusions d’aquest debat es traslladaran a la Trobada de Xarxes de 
Dramatúrgia Internacional que tindrà lloc a la Sala Beckett a finals d’octubre.) En 
segon lloc, a partir del treball realitzat en el context del “Taller Internacional 
d’Autors”, es va debatre sobre la presència de “l’altra cultura” –xoc o 
convivència de cultures- en la dramatúrgia contemporània. 
 
1.  Podem afirmar que, en general, la majoria de dramaturgs miren d’exportar la 
seva obra. La frase -que amb diversos matisos podria ser vàlida per al conjunt de 
la història del teatre occidental- pren una significació especial quan ens referim a 
l'època actual. Vivim en un món cada cop més global, les fronteres es 
desdibuixen, les xarxes de comunicació són ràpides i omnipresents... Hi ha força 
autors que deuen la supervivència de la seva escriptura – i alguns la prosperitat- 
al fet de ser més coneguts i més produïts a l’exterior que a casa seva. D'altres, 
en canvi, no saben com posar-s'hi per traspassar els límits lingüístics, polítics i 
culturals dels seu país.  
 
-Hi ha procediments estàndards d’exportació? 

-Coneixem vies, xarxes, institucions que ens facilitin la feina? 

-Com funciona aquesta qüestió als respectius països? 

-Com afecta la realitat lingüística plural d’Europa a la difusió de les obres? 

-... 

 
2. Des d'un altre punt de vista, és evident que el món -les seves realitats alhora 
múltiples i globals- no deixa d’envair la vida local, més restringida. La mobilitat, 
els reptes planetaris o les tecnologies de la informació fan que aquestes realitats 
siguin cada cop més properes i més brutals. Arreu, els autors senten la necessitat 
de comprendre el món i la necessitat d’escriure sobre temes que, encara no fa ni 
vint anys, haurien semblat llunyans o secundaris: emigració, religió, xoc de 
cultures, paisatge,...  
 
-Aquestes dues qüestions acaben confluint?  
-Un autor que parla, posem per cas, del xoc de cultures, decideix o desitja 
adreçar-se a un públic més enllà de les fronteres de la societat on viu?  
-Com conciliar una escriptura volgudament local i una dimensió universal 
d’aquesta mateixa escriptura?  
-... 
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         Autors participants  
        a la trobada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enric Nolla 
Núria Parera 
Sergi Pompermayer 
Claire Rengade 
Gemma Rodríguez 
Xavier Ruscalleda 
Mercè Sarrias 
Marius Serra 
José Sanchis Sinisterra 
Raquel Tomàs 
Helena Tornero 
Gerard Vázquez 
Manuel Veiga 
Carles Vidal 
Ruth Vilar 
Rachel Wagstaff 
 
 
Consell de redacció de la 
revista Pausa: 
Glòria Balañà 
Diana González 
Victor Muñoz i Calafell 
Anna Pérez Pagès 
 
Institucions:  
SGAE:  Agnela Domínguez 

Fina Sitjes 
 
 

Carles Armengol
Cristina Badosa 
Carles Batlle 
Iban Beltran 
Sergi Belbel 
Josep Maria Benet i Jornet 
Albert Benach 
Marta Buchaca 
Marco Canale 
Jordi Casanovas 
Cristina Clemente 
Guillem Clua 
Jordi Coca 
Maja Das Gupta 
Philippe Ducros 
Daniela Feixas 
Sharon Feldman 
Sílvia Ferrando 
Ahmed Ghazali 
Gerard Guix 
Soledad González 
Jason Hall 
Marie Henry 
Gabriela Izcovich 
Josep Julien 
Sylvain Levey 
Dirk Laucke 
Carles Mallol 
Jaume Melendres 
Albert Mestres 
Josep Maria Miró 
Manel Molins 
Jose Manuel Mora 
Antonio Morcillo 
David Nel·lo 
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Companyia resident 
 
 
 
 
Durant els vuit dies que va durar l’activitat pedagògica al Mas Espuella, una 
companyia resident d’actors professionals, sota la direcció de Thomas Sauerteig, va 
ser la responsable d’un seguit de lectures dramatitzades dels textos sorgits del 
taller internacional d’autors.  
 

 
L’altra cultura 
Els participants del taller internacional van escriure una peça teatral breu durant els 
mesos previs a L’Obrador d’estiu. Aquesta escena va redactar-se a partir d’un seguit de 
condicions establertes per l’organització i d’un tema comú: l’altra cultura.  
Durant els dies del taller,  la Companyia resident de l’Obrador d’estiu va presentar una 
lectura dramatitzada de cadascun d’aquest dotze textos.  
 

 
 
Companyia resident de la segona edició de l’Obrador d’estiu 

 
Direcció: Thomas Sauerteig 

 
Actors: 
Cristina Cervià 
Clara Galí 
Pep Jové 
Carme Poll 
Ramon Pujol 
Manel Sans 
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Textos llegits per la companyia resident: 
 

 
Diumenge 8 
 
Doris Day, enemiga del poble, de Guillem Clua 

 

 

GUILLEM CLUA (Barcelona, 1973) 
Llicenciat en Periodisme per la UAB, inicia la seva 
formació teatral a la London Guildhall University el 
1994. A partir de l’any 2000 es vincula a l’Obrador 
de la Sala Beckett, on ha tingut com a professors a 
David Plana, Sergi Pompermayer, Enric Nolla, Jordi 
Galceran i Willem Bruls. La seva primera obra, 
Invisibles, guanya el Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi 
2002, i és publicada a la col•lecció El Galliner/Teatre 
d’Edicions 62. Escriu la dramatúrgia de l’adaptació 
per a l’escena de Mort a Venècia de Thomas Mann 
(Sala Muntaner, 2002) i la peça curta L’evocatriu 
(Teatre Bartrina, 2003). El 2004, la seva obra La pell 
en flames és mereixedora del Premi Alcoi per 
segona vegada. Aquesta peça s’estrena al Villarroel 
Teatre el juliol del 2005 i al Vista Theatre de Chicago 
durant la temporada 2005/06. Ha escrit guions per a 
ràdio i televisió. Actualment és director argumental 
de la sèrie El cor de la ciutat (TV3). 
 
 
 
 

 

La pregunta (the Question), de Rachel Wagstaff 
 
RACHEL WAGSTAFF (Londres, 1981) 
Estudia Direcció i Dramatúrgia a la RADA (Royal 
Academy of Dramatic Art), on es gradua al 2003, i 
Filosofia i Filologia Anglesa a la St Andrews 
University. Ha estat membre de les companyies Core 
Group al Soho Theatre i Invitation Group al Royal 
Court. Va ser un dels 7 autors sel.leccionats per al 
Old Vic Twenty Four Hour Plays: New Voices in july 
2005. És membre també del grup The Apathists que 
presenta una obra mensualment al Theatre 503 
(Londres). Entre les seves obres destaquen All over, 
Quartets, Night Sky, Shadows (Text amb el que va 
participar al  Old Vic Twenty Four Hour Plays: New 
Voices in july 2005), The Veronika Sessions 
(adaptació de l’obra, Veronika decides to die), The
soldier. Ha treballat també com a guionista de 
televisió i com a professora al Royal Court per a 
joves.  
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Dilluns 9 
 
 
Sentinelles (Stand Sentry) de Jason Hall 

 

 
JASON HALL (Londres, 1978) 
Estudia teatre a la Queen’s University (Kingston, 
Canada) i a la Royal Academy of Dramatic Art’s/ 
King’s College a Londres. Com a autor ha estrenat 
GBS Theatre 503, a Londres  (2006) i Factory Studio 
Theatre, Toronto (2004); Stand Sentry (Buddies in 
Bad Times Theatre, Toronto (2006); Eyes Catch Fire  
(Finborough Theatre, Londres (2004). També és autor 
de Insurgency (2006), Avian Citizen i Companion 
Piece. La seva obra Eyes Catch Fire ha estat 
guardonada a 
mb el Herman Voaden Canadian National Playwriting 
Award (2003).També ha participat, entre d’altres, en 
la creació del programa de la BBC Watchdog. 
Actualment és tutor d’escriptura i lector de 
manuscrits del Royal Court Young Writers 
Programme. 
 
 
 
 
Hospitality Club, de Maja Das Gupta 

 

 
MAJA DAS GUPTA ( Munic, 1973) 
Estudia a l’Institut de Literatura Alemanya de 
Leipzig, on cursa prosa i drama, i més tard Filologia 
Anglesa i Teatre a la Ludwig-Maximilians-Universität 
on es llicencia amb un estudi sobre la Nova 
Literatura Alemanya. Les seves obres han estat 
presentades al “Forum de Joves autors” (Forum 
Junger Autoren) de la Bienal de Bonn (Bonner 
Biennale), al Berliner Stückemarkt (2003), als 
Schillertagen al Teatre Nacional de Mannheim 
(Nationaltheater Mannheim) i als Autorentagen dels 
MüncherKammerspiele (2004). La seva obra Zappen 
és nominada a la millor Peça Radiofònica per la ARD 
el 2005, i és convidada l’any següent al festival 
d’estiu de Leipzig (Leipziger Hörspielsommer). Al 
gener de 2007 estrena l’obra Der Nach ass al Teatre 
Nacional De Wiesbaden (Staatstheater Wiesbaden). 
L’estrena de Zappen està programada per l’abril de 
2008 al Teatre de Tübingen. Ha treballat escrivint 
llibrets d’òpera al Tribüne de Berlin (2005-2006) i a 
la Neuköllner Oper (2006). Actualment viu a Berlín i 
treballa com a dramaturga i Pedagoga al Theater an 
der Parkaue. 

l
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2025, l’any de la serpent, de Philippe Durcros 

 

 
PHILIPPE DUCROS (Montreal, 1975) 
Actor, director, fotògraf i autor. És membre de 
l’organisme francès Écritures Vagabondes, que 
busca establir nexes entre diversos autors d’arreu 
del món, a través del qual  va participar a una 
residència d’escriptura a Siria l’any 2004. 
Entre les seves obres destaquen La ruptûre du jeune 
(Quadern de viatge de l’estada a Síria) publicat a 
les edicions Lansman (Bèlgica), L’affiche, L’année 
du serpent (premi del Fonds Gratien-Gélinas) i Le 4e 
round. Ha traduït Crave de Sarah Kane, The fever i 
The Designated Mourner, de Wallace Shawn, i 
Recovery de Greg MacArthur. Com a actor, ha 
treballat amb The Other Theatre, Omnibus, l’Arrière 
Scène i L’Ange à deux têtes (a Europa i a Canadà).  
Un cop per setmana es pot llegir un dels seus 
textos curts a Internet (Le Cabinet, distributeur de
contenu). Com a fotògraf ha exposat a la Maison de 
la Culture Frontenac.   

 

  

 
 
 
 
Dimarts 10 
 
Mi alma en otra parte, de José Manuel Mora 

 

 
JOSÉ MANUEL MORA (Sevilla, 1978) 
Actor, autor i director. Estudia Dramatúrgia i 
Direcció a la RESAD de Madrid, i interpretació a 
ESCENICA- Centro de Estudios Escénicos de 
Andalucía. S’ha format com a autor amb Sarah 
Kane, José Sanchís Sinisterra, Yves Lebeau, Valery 
Fokin, Michel Azama, David Greig, Martin Crimp i 
Rodrigo Garcia.  És autor de Tetas Locas (1997. 
Finalista del primer certamen Jóvenes Autores Miguel 
Romero Esteo); Vértigo (estrenada al Teatro Central 
de Sevilla, 1999); La Bendita Pureza (Finalista de la 
IV edició del certamen Miguel Romero Esteo); El 
último Canto de la Cigarra Solitaria de Avilés 
(Finalista de la V edició del certamen Miguel Romero 
Esteo); Devocionario  (publicat per l’editorial 
Fundamento) i Cancro (Premio Marqués de Bradomín 
2003. Premio Especial del Jurado a la IV edició del 
certamen Miguel Romero Esteo).   
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Hola Susana, charala la la, de Marie Henry 
 
MARIE HENRY (Brusel·les, 1973) 
 

Estudia Dramatúrgia i Direcció a l’Institut National 
Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS), Brusel.les. 
Entre les seves obres destaquen Tandis que des 
visions de prunes confites dansaient dans leurs 
têtes Titre volé à Edgard K enholz (2007), Les 7 
vilains nains (que será publicat per les Éditions de 
la Gare), La caque sent toujours le hareng (2005), La 
fontaine au sacrifice (guanyadora del “Prix SACD de 
la création théâtrale” el 2005. Lectura dramatitzada 
al Festival d’Avignon); Come to me, comme tout le 
monde (Lectura dramatitzada a Le Botanique 
(Brusel.les), al festival “Mousson d’Hiver” i al 
Teatre Nacional de Brusel.les); Moi, Michèle Mercier, 
52 ans, morte (2003), i  Les 24 heures de Tina Pools 
à la recherche de son bonheur (escrita i produïda 
com a part del Festival Diffart in Diferdange 
(Luxemburg). 

 
i

 

 
 
 
 
Dimecres 11 
 
Per riure, per passar el temps (Pour rire pour 
passer le temps), de Silvain Levey 

 

 

l l
l

 

 
SILVAIN LEVEY (Paris, 1973) 
Actor i dramaturg. Entre les seves obres destaquen 
Par les temps qui courent (Ed. Lansman), Ouasmok?
(Ed. Théâtrales Jeunesse); Juliette suite et fin trop 
précoce, Journal de la middle c ass occidenta e i Ò 
ciel la procréation est plus aisée que ’éducation, 
totes tres recollides en un sol volum, Enfants de la 
middle class (Éd  Théâtrales 2005). 
Ha esta autor associat al Festival Vingt Scènes 
organitzat per l’ajuntament de Vincennes al 2005. És 
autor resident a l’ADEC 35 el 2006. 
Ô ciel la procréation est plus aisée que l’éducation 
ha estat premiada a la Journée des auteurs de Lyon 
al 2003 i ha rebut un ajut del Ministeri de Cultura 
francès. L’obra va ser llegida per Catherine Hiegel , 
membre de la Comédie Française, à Nîmes Culture, 
un programa de France Culture durt a terme dins el 
marc de la manifestació Texte Nu, realitzada per la 
SACD (Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques). 
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Per a nosaltres només són jocs (Nous, c’est 
juste des deux), de Claire Rengade 
 

 
CLAIRE RENGADE (Montpellier, 1971) 
Dramaturga, directora i actriu. És fundadora de la 
companyia teatral Craie ( 1996) companyia amb qui 
ha firmat els muntatges Chambres, de Philippe 
Minyana (1996); Le cuisinier de Warburton, de Annie 
Zadek (1998); La vie de marchandise de William 
Pellier (1999); The great Disaster de Patrick Kermann 
(2001); Poisson-Scorpion de Nicolas Bouvier (2000); 
Notes de cuisine actes 1, 2, 3 (adaptació de les 
obres Notas de cocina, Rey Lear, Conocer gente 
comer n era, After sun i Haberos quedado en casa 
capullos, de Rodrigo Garcia) (2001). Des del 2001 
dirigeix els seus propis textos, que han estat 
publicats per les editorials Comp’act i Color Gang. 
Destaquen, entre d’altres: Nous, c’est juste des 
jeux (Color Gang, 2007); Assez de poés e le troupeau 
(Color gang, 2006); Gabardine (Color Gang, 2006); 
C’est pas arrosé avec l’eau du ciel (Color gang, 
2005); C’est comme Flash Gordon au début 
(Comp’Act, 2003). També col•labora a la revista 491 
(Revista cultural de Lyon). Els crítics han definit la 
seva obra com a “treballs que mostren un teatre 
real sense caure en un realisme omnubilat per la 
paraula”. 

 
 

i

i

 

 
 
 
 
Robant Barques (Boote klauen), de Dirk Laucke 
 

 

DIRK LAUCKE (1982) 
Dirk Laucke creix a Halle (Saale), una petita ciutat 
de l’Alemanya de l’est. Estudia Teatre a la 
Universität der Künste de Berlin. Estrena l’obra de 
teatre juvenil Hier Geblieben! al GRIPS- Theatre de 
Berlin. L’obra, escrita juntament amb Magdalena 
Grazewicz i Reyna Bruns, és una crida al dret per als 
nens i joves, així com per a les seves families, a 
quedar-se a Alemanya. Dirk Laucke és guanyador del 
premi Kleist-Advantage per la seva segona obra Alter 
Ford Escort Dunkel blau (2005). Amb aquesta obra, 
és convidat al festival Days of Theatre de Mülheim i 
al Heidelberger Stückemarkt.Ha participat al 
laboratori d’autors de la Schauspielhaus de 
Düsseldorf, on s’ha  presentat per primera vegada 
la seva obra Wir sind immer Oben. Al 2006, escriu el 
guió per a la pel.licula Zeit der Fisch, que 
s’estrenarà el 2008 a Alemanya.  
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Dijous 12 
 
 
Mujeres andando, de Marco Canale 
 

 

MARCO CANALE (Buenos Aires, 1978) 
Llicenciat en dramatúrgia per la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático (2002-2005), realitza 
també estudis de guió cinematogràfic a l’INCA 
(Instituto Nacional de Cinematografía de Argentina) 
(1996-1998). Entre les seves obres destaquen La 
bala en el vientre (V Premio Madrid Sur, 2005 i 
Finalista del XXX Premio Born 2005) que s’estrenarà 
en el XII Festival Madrid Sur (2007), amb direcció de 
Roberto Cerdá i publicada per Fundamentos; Ev ta 
Montonera (Finalista del XXXI Premio Born) publicada 
a la Revista Acotaciones; El Duelo, que s’estrenarà 
a la Muestra Teatral de las Autonomías, a Madrid, el 
2007 i El Balón, publicada per Fundamentos (2004). 
És també autor de textos d’assaig com Forma y 
política en el teatro de Angélica Liddell (publicat a 
“Tendencias escenicas al inicio del siglo XXI”, Visor 
Libros/ Seliten@t, 2006) i Marqués de Bradomín 
2003, publicat a la revista Acotaciones (numero 14). 
Ha participat també en nombrosos projectes socials 
lligats amb el teatre i els mitjans audiovisuals a 
Madrid. 

i

 

 
 
 
 
No són animals, van dir les coses  

 

 

 

 

de Gemma Rodriguez 
 
GEMMA RODRIGUEZ 
Llicenciada en Dret, s’inicia en la dramatúrgia als 
tallers de l’Obrador de la Sala Beckett, on ha 
estudiat amb Carles Batlle, Sergi Belbel, Juan 
Mayorga, Roland Schimmelpfennig i José Sanchis. És 
sòcia fundadora de l’associació Projecte Vaca de 
creadores escèniques i n’ha estat la presidenta 
entre l’any 1998 i el 2000. Durant alguns anys ha 
format part de l’equip de direcció artística del 
Sitges Teatre Internacional i, també, ha treballat 
com a guionista de televisió (actualment, El cor de 
la ciutat, TV3). Ha estrenat Alicia en el País de las 
Maravillas (Sala Artenbrut), T’estimaré Infinittt 
(TNC), 35.4 Estem quedant fatal (Teatre Tantarantana 
i Festival de Teatre Internacional de Porto) i l’Ham 
(Sala Beckett, 2007). Ha estat traduïda al francès, 
al portuguès, a l’anglès i a l’italià. Ha rebut el 
Premi María Teresa León 2002 (ADE) i ha estat autora 
resident del Teatre Nacional de Catalunya la 
temporada 2003-2004. 
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 Espectacles 

 
 

 Com a complement de l’activitat pedagògica i creativa, l’Obrador d’estiu, la 
 Sala Beckett i l’Ajuntament d’Argelaguer van preparar una programació 
 nocturna d’espectacles, oberta al públic, que es va desenvolupar a diversos 
 espais del municipi d’Argelaguer. 

 
 

 
 

 

Dissabte 7 de juliol 
Espectacle inaugural: 
Passi el que passi, saludeu 
 
Text: Marta Buchaca 
Direcció: Juan Carlos Martel Bayod 
Intèrprets: 
Joan Negrié, Pep Muñoz, Mireia Piferrer 
i Neus Umbert 
 
 ‘Durant aquestespectacle aprendrem algunes 
normes perquè la nostra estada a Argeleguer sigui el 
menys paranormal possible. Si teniu algun dubte, 
 saludeu.’ 
 
 

 

      
 

Diumenge 8 de Juliol: 
El comte Arnau 
de Josep Maria de Sagarra 
amb Lluís Soler 
 
Text: Josep Maria de Sagarra 
Intèrpret: Lluís Soler 
Direcció i espai escènic: Antonio Calvo 
 
 
 
 

              
 
Dilluns 9 de Juliol 
vAca aÈria 
Projecte VACA i bandaÈria 
Espectacle de música i veus. 
 
Direcció: Teresa Urroz i Xavier Maristany 
 
3 actrius x 3 músics  
Un afer nocturn, 
una acció improbable, 
pels carrers bufa el vent i la paraula.  
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Dimecres 11 de Juliol 
Franco ha muerto  
o cómo idiotizar a un pollo 
d’Accidents Polipoètics  
amb: 
Rafael Metlikovez  
Xavier Theros 

 
 
 
 

 
 

 
Dijous 12 de Juliol 

 

Al principi era el vent 
d’Enric Casasses i el trio QUI SAP L’UH 
 
Intèrpret: Enric Casasses 
 
Violoncel i cant: Agnès Prats 
Flautes de bec i cant: Eugènia Boada 
Cant, carrilló i percussions: Margarida 
Panadès 

 
 

 
 

 
Divendres 13 de juliol 
 

Party line 
de Marc Rosich 
 
Direcció: Andrea Segura 
Intèrprets: 
la dona wireless: Cristina Gámiz 
la noia bershka: Clara Galí 
la mujer habitat: Alicia González Laá 
el chico fnac: Jordi Andújar 
l’home h&m: David Vert 
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Llista dels assistents 
 
 

Participants: 
Visites:
Ventura Pons 
Pep Armengol 
Carol López 
Projecte Vaca 
Jordi Galceran 
Gerard Vàzquez 
David Plana 
Marc Rosich 

Trobada d’autors: 
Iban Beltran 
Sergi Belbel 
Josep Maria Benet i Jornet 
Jordi Casanovas 
Cristina Clemente 
Jordi Coca 
Sharon Feldman 
Sílvia Ferrando 
Gerard Guix 
Soledad González 
Jaume Melendres 
Albert Mestres 
Josep Maria Miró 
Manel Molins 
Antonio Morcillo 
David Nel·lo 
Enric Nolla 
Núria Parera 
Sergi Pompermayer 
Claire Rengade 
Mercè Sarrias 
Raquel Tomàs 
Manel Veiga 
 
 

 

Consell de redacció de 
Pausa: 
Glòria Balañà 
Diana González 
Victor Muñoz i Calafell 
Anna Pérez Pagès 

 

Susanna Àlvarez 
Carles Armengol 
Cristina Badosa 
Blanca Bardagil 
Lluis Baulida 
Albert Benach 
Marta Buchaca 
Carol Calzada 
Marco Canale 
Davide Carnevali 
Anna Casals 
Josep Cerdà 
Maria Angels Claramunt 
Guillem Clua 
Maria Codinachs 
Cristina Cordero 
Maja Das gupta 
Mercè Domènech 
Philippe Ducros 
Paula Errando 
Clara Escoda 
Pepe Far 
Jordi Faura 
Sharon Feldman 
Helena Gimeno 
Josep Gispert 
Sergi Guix 
Jason Hall 
Marie Henry 
Josep Julien 
Dirk Laucke 
Sylvain Levey 
Carmela Lloret 
Irene Lucas 
José Manuel Mora 
Cristina Morera 
Júlia Nogué 
Núria Parera 
Emma Piqué 
Monica Prat 
Claire Rengade 
Gemma Rodríguez 
Xavier Ruscalleda 
Teresa Sanchez 
Clara Soley 
Martí Torras 
Carles Vidal 
Ruth Vilar 
Rachel Wagstaff 
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Companyies convidades: 
 
Espectacle inaugural: 
Juan Carlos Martel 
Joan Negrié 
Pep Muñoz 
Mireia Piferrer 
Neus Umbert 
 
El comte Arnau: 
Lluís Soler 
Antonio Calvo 
 

vAca aÈria: 
Itziar Castro 
Gemma Julià 
Teresa Urroz 
Adrià Bauzó 
Jordi Paulí 
Xavier Maristany 
 
Accidents Polipoètics: 
Rafael Metlikovez 
Xavier Theros 
 
Al principi era el vent: 
Enric Casasses 
Agnès Prats 
Eugènia Boada 
Margarida Panadès 
 
Party Line: 
Marc Rosich 
Andrea Segura 
Cristina Gámiz 
Clara Galí 
Alícia González Laá 
Jordi Andújar 
David Vert 
 
Institucions:  
SGAE:  Agnela Domínguez i Fina Sitjes 
Institució de les Lletres Catalanes: Oriol Izquierdo 
British Council: Isabella Petith 
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Equip de l’Obrador d’estiu: 
 
 
Direcció: Carles Batlle 

Toni Casares 
Juli Macarulla 

 
Coordinació: Marta Aliguer 
Producció: Júlia Canosa i Maria Guitart 
Premsa i comunicació: Patricia Font 
Equip tècnic: Paula Miranda, Horacio Sosa, Luís Martí,  
Peni Barratxina i Diego Bazán 
Administració: Alexandra Esteban i Monica Franco 
Traductors: Helena Tornero i Anna Torres 
Fotografia: Adrià Nebot 
 
 
Professorat:  
Ahmed Ghazali 
Gabriela Izcovich 
Martin Crimp 
Biljana Srbljanović 
José Sanchis Sinisterra 
Sergi Pompermayer 
 
 
Equip artístic:  
Thomas Sauerteig 
Cristina Cervià 
Clara Galí 
Pep Jové 
Carme Poll 
Ramon Pujol 
Manel Sans 
Marta Buchaca 
Juan Carlos Martel Bayod 
 
         
  
  
  
L’Obrador d’Estiu és una proposta de la Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia 
    
 
Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 
Alegre de Dalt, 55 2.1.A.  
08024-Barcelona  
Tel. 93 285 44 99 – Fax 93 219 79 27  
obrador@salabeckett.com  
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