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1. Presentació 

IV edició de l’Obrador d’estiu de la Sala Beckett 

Després de tres edicions de caràcter marcadament “rural”, el passat mes de juliol 
l’Obrador d’estiu va iniciar una nova etapa i va estrenar un nou emplaçament: la 
fàbrica Fabra i Coats (Sant Andreu, Barcelona) i un nou marc: el GREC’09 Festival de 
Barcelona. 

La creixent participació i la internacionalització de les activitats que duem a terme 
aconsellaven aquest canvi. Fer l’encontre a Barcelona ens va permetre connectar 
d’una manera més viva i directa amb la realitat teatral del país, sense perdre, però, 
l’ambient i la concentració aconseguits al municipi d’Argelaguer en les edicions 
passades. L’objectiu principal de l’Obrador d’estiu va seguir sent oferir a dramaturgs 
emergents de diferents procedències la possibilitat de compartir, al llarg d’una 
setmana, inquietuds, coneixements, dubtes i projectes amb l’ajut de tutors, actors i 
professors especialitzats. Tot plegat en un entorn relaxat i amb el complement de 
lectures dramatitzades, col·loquis i espectacles. 

A l’Obrador del 2009 hi van haver els tallers impartits per Neil Labute (EEUU), Rafael 
Spregelburd (Argentina), Gabriel Calderón (Uruguai) i Carles Batlle (Catalunya). La fi 
d’Europa? és el tema que el dramaturg anglès Simon Stephens va proposar per al 
seu seminari internacional. Les obres breus que els onze autors participants van 
escriure sobre el tema es van donar a conèixer en forma de lectura dramatitzada, a 
càrrec de la Companyia resident de l’Obrador d’estiu i sota la direcció de Thomas 
Sauerteig. Els autors d’aquest seminari van venir de països tan diversos com 
Alemanya, Anglaterra, Escòcia, França, Itàlia, Lituània, Uruguai i Espanya. 

A l’Obrador d’estiu vam voler també posar l’accent en un tema que considerem 
d’importància vital per al futur de la dramatúrgia al nostre país i arreu del món: Com 
acostar els joves, adolescents i postadolescents, als nostres teatres? Per enfocar 
amb rigor aquest tema i convertir-lo en matèria de creació i debat, vam comptar amb 
el dramaturg alemany Lutz Hübner, que va impartir el curs Històries per a 
‘extraterrestres’. Hübner va obrir també la Trobada de professionals: “Teatre per a 
joves: una asignatura pendent a la cartellera”, coordinada i moderada pels 
especialistes Ramon Llimós i Jordi Auseller.  
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El IV Obrador d’estiu va pretendre, doncs, ser mirall d’alguns aspectes de 
l’actualitat dramatúrgica internacional i servir, sobretot, de lloc de trobada, reflexió 
i motor per a noves idees i nous projectes teatrals i culturals. 

Aquest 2009 celebrem el 20è aniversari de la Sala Beckett i per això vam voler 
incloure en el programa d’activitats de l’Obrador d’estiu la lectura dramatitzada de 
l’obra Valeria y los pájaros de José Sanchis Sinisterra, fundador de la Sala Beckett. 
La lectura va anar a càrrec de l’actriu Anabel Alonso, amb la direcció de Xavier 
Albertí.  

Aquesta edició no hauria estat possible sense el suport i la complicitat del GREC’09. 
Festival de Barcelona, l’ICIC. Generalitat de Catalunya, l’Instiuto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, l’ICUB. Ajuntament de Barcelona, la Institució de les 
Lletres Catalanes, el Govern de les Illes Balears, l’Institut Français de Barcelone,  el 
Consolat de la Repúplica Federal d’Alemanya a Barcelona, el Goethe-Institut, el 
British Council, l’Scottish Arts Council, el Traverse Theatre, el SACD (França), el 
Ministerio de Educación y Cultura d’Uruguai i la Fundació Xarxa d’espectacle infantil i 
juvenil de Catalunya. 
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2. Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia 

La Sala Beckett és un petit teatre de Barcelona, fundat l’any 1989 com a seu de la companyia 

El Teatro Fronterizo, de José Sanchis Sinisterra, i com a espai de trobada per a creadors de 

diverses disciplines. L’any 1997 Toni Casares en va assumir la direcció. 

Des dels seus inicis, la Beckett ha centrat bona part de les seves activitats en la promoció i 

dinamització de la dramatúrgia contemporània; amb produccions i programacions 

d’espectacles d’autors contemporanis, i amb un interès visible per l’experimentació i per les 

noves formes de l’escriptura dramàtica. 

Malgrat les reduïdes dimensions del seu espai i la limitació del seu aforament, la Beckett té 

una forta vocació d’incidència en el panorama general del teatre a Catalunya i a la resta 

d’Espanya, i les seves estrenes o propostes artístiques són seguides amb interès pel conjunt 

de la professió, els espectadors i la premsa especialitzada. 

A través del seu Obrador Internacional, la Beckett duu a terme també una intensa activitat de 

formació de nous autors, promoció del teatre internacional i divulgació de les noves formes i 

estètiques teatrals, amb cursos bàsics o especialitzats durant tot l’any, tallers, lectures 

dramatitzades, seminaris, edicions i altres activitats de tota mena. 

Noms com els de Sergi Belbel, Lluïsa Cunillé, Pere Peyró, Carles Batlle, Mercè Sàrrias, David 

Plana o Pau Miró van tenir la Sala Beckett com a espai fonamental per a la seva formació 

artística, però la Beckett ha estat també fonamental per donar a conèixer a Catalunya l’obra 

d’autors com Harold Pinter, Martin Crimp, Conor McPherson, Ronald Schimmelpfennig, Jon 

Fosse, Lars Norén, Juan Mayorga, Rafael Spregelburd o Javier Daulte, entre d’altres. 

Des de fa quatre anys, la Beckett organitza el seu “Obrador d’estiu”, una trobada d’autors 

emergents, amb propostes de treball, temes de debat, creació de textos, lectures i cursos 

intensius per a professionals, durant una semana de juliol. 

La creixent dimensió internacional que està prenent aquest Obrador d’estiu dóna un nou 

impuls i marca nous objectius per a la Sala Beckett del futur. 
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3. Agenda 

Dissabte 4 de juliol__________________________________________  

10.30   Recepció cursos  

Gabriel Calderón, Lutz Hübner, Rafael Spregelburd i Simon Stephens 

11.00-14.00 Cursos 

14.00   Dinar 

15.30-17.30 Cursos  

 

Diumenge 5 de juliol_________________________________________ 

11.00-14.00  Cursos Gabriel Calderón, Lutz Hübner, Rafael Spregelburd i Simon Stephens 

14.00   Dinar 

15.30-17.30 Cursos  

 

Dilluns 6 de juliol____________________________________________ 

11.00-14.00  Cursos Gabriel Calderón, Lutz Hübner, Rafael Spregelburd, Simon Stephens  

14.00   Dinar 

15.30-17.30  Cursos Gabriel Calderón, Lutz Hübner, Rafael Spregelburd, Simon Stephens i 

Neil LaBute 

18.00-19.30  Lectures La Fi d’Europa?  

Europa, David Watson 

Europa sóc jo, Laura Pelerins 

19.30  Acte inaugural  

20.30  Lectura Valeria y los pájaros  

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

Dimarts 7 de juliol______________________________________________  

11.00-14.00  Cursos Gabriel Calderón, Lutz Hübner, Rafael Spregelburd, Simon Stephens i 

Neil LaBute 

14.00  Dinar 

15.30-17.30 Cursos 

18.00-19.30  Lectures La Fi d’Europa?  

L’home de la casa de vidre, Jordi Faura 

Tornar a casa, Catherine Grosvenor 

Un tiempo increíble (Las nubes pasarán de largo), Juan Menchero 

 

Dimecres 8 de juliol_____________________________________________ 

11.00-14.00 Cursos Gabriel Calderón, Lutz Hübner, Rafael Spregelburd, Simon Stephens, 

Neil LaBute i Carles Batlle 

14.00  Dinar 

15.30-17:30  Cursos 

18.00-19.30  Lectures La Fi d’Europa?  

Olor a pobre, Agösto Silveira 

La  cua del sentit, Jordi Oriol 

La malenconia dels espectres (Històries d’Europa), Frédéric Sonntag 

 

Dijous 9 de juliol________________________________________________ 

11.00-14.00  Cursos Gabriel Calderón, Lutz Hübner, Rafael Spregelburd, Simon 

Stephens, Neil LaBute i Carles Batlle 

14.00 Dinar 

15.30-17.30 Cursos 

18.00-19.30  Lectures La Fi d’Europa?  

Zona de cicatrització, Anne Habermehl 

Paskutine kryzkele (L’última cruïlla), Marius Macevicius 

Portofino Magic Love And Stars, Davide Carnevali 
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Divendres 10 de juliol____________________________________________ 

11.00-14.00  Cursos Gabriel Calderón, Lutz Hübner, Rafael Spregelburd, Simon Stephens, 

Neil LaBute i Carles Batlle 

14.00 Dinar 

15.30-17.30  Cursos 

16.00-18.30  Trobada d’autors i professionals de l’escena  

Teatre per a joves: una assignatura pendent a la cartellera 

Coordinadors: Jordi Auseller i Ramon Llimós 

18:30 Lectura El cor d’un boxejador de Lutz Hübner  

                     

 

Dissabte 11 de juliol_____________________________________________ 

11.00-14.00 Cursos Gabriel Calderón, Lutz Hübner, Rafael Spregelburd, Simon Stephens, 

Neil LaBute i Carles Batlle 

14.00 Dinar 

16.00  Mostra dels tallers  

Mostra del treball realitzat en els cursos de Gabriel Calderón i Rafael 

Spregelburd.  

Presentació de l’embrió de la nova obra de teatre de Neil LaBute, 

desenvolupat amb els participants de l’Obrador d’estiu. 

21.00    Cloenda  

  Sopar/Celebració  
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4. Graella d’activitats 
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5. Cursos i tallers 

La fi d’Europa? 

Tutor: Simon Stephens  

A l’Obrador d’estiu cada any convidem un grup de joves autors de diferents països perquè 
treballin al llarg de la setmana amb un dramaturg reconegut. El 2009, el tutor dels 
participants en aquest seminari internacional va ser Simon Stephens, que els proposà el tema 
“La fi d’Europa? ”: 

Què és Europa? Què significa ser europeu? Què significa no ser europeu? Hi ha una 
relació entre identitat europea i la seva herència? I quina és la seva herència? És la 
llar de la Il·lustració, Beethoven, Shakespeare o la llar d’Auschwitz, el colonialisme 
del segle XIX o l’origen del tràfic d’esclaus? Com respon Europa a l’islamisme, el 
col·lapse del sistema financer mundial, el nacionalisme africà o el fonamentalisme 
als Estats Units? I de quina manera els dramaturgs poden respondre a tot això? 

Els 11 autors van escriure un text que va servir de punt de partida per a aquesta recerca. A 
més a més, aquests textos (traduïts al català quan s’esqueia) es van presentar al públic al 
llarg de l’Obrador d’estiu en forma de lectures dramatitzades. 

 

Autors convidats (més informació a La fi d’Europa?  -pàg.23) 

 

Davide Carnevali (Itàlia) 

Jordi Faura (Catalunya) 

Catherine Grosvenor (Escòcia) 

Anne Habermehl (Alemanya) 

Marius Macevicius (Lituània) 

Jordi Oriol (Catalunya) 

Laura Pelerins (França) 

Agösto Silveira (Uruguai) 

Frédéric Sonntag (França) 

David Watson (Anglaterra) 

Juan Menchero (Espanya) 
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Simon Stephens (Stockport, Anglaterra, 1971)

 

 

 

 

És un dels dramaturgs anglesos més 

premiats i estrenats d’aquest començament 

de segle. Fins ara ha escrit les següents 

peces teatrals: Bluebird (1998), Herons 

(2001), Port (2002), One Minute (2003), 

Christmas (2003), Country Music (2004), On 

The Shore Of The Wide World (2005), 

Motortown (2006), Pornography (2007), 

Harper Regan (2008) i Sea Wall (2008). Les 

seves obres s’han estrenat als teatres més 

important de Londres, com el Royal Court 

Theatre o el National Theatre, i s’han 

representat per Europa, Estats Units i 

Austràlia. 

El 2002 li va ser atorgat el Pearson Award a 

la millor obra de teatre per Port. On The 

Shore Of The Wide World va ser considerada 

la millor peça teatral del 2005 als 

Manchester Evening News Awards i el 2006 va 

rebre l’Olivier Award a la millor obra de 

teatre. El 2007 Motortown va ser considerada 

la millor obra de teatre internacional per la 

revista alemanya TheaterHeute. Finalment, 

el 2008 Pornography va ser convidada a 

prendre part al festival TheaterTreffen de 

Berlín. 
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Històries per a “extraterrestres”. Escriure teatre per als adolescents 

Professor: Lutz Hübner  

Assistent: Helena Tornero 

 

En aquests moments, dins l’escena teatral alemanya, el teatre juvenil està a l’alça. En els grans 

teatres públics (Hannover, Hamburg, Düsseldorf…) s’han creat seccions de teatre juvenil, amb 

un elenc i un escenari propis, que fins i tot encarreguen obres. Molt sovint són les noves peces 

de teatre juvenil aquelles que encapçalen les llistes de les obres més representades. Ha sorgit, 

doncs, una nova forma de teatre, que s’ocupa de temàtiques juvenils i que d’aquesta manera 

arriba a un nou públic. 

Aquest fet exigeix als autors nous reptes i els dóna noves possibilitats i tasques. Quins són els 

continguts i les formes més adients? Com tractar un tema per a un públic que no el rep ni amb 

l’entusiasme infantil ni amb la comprensió intel·lectual i artística dels adults?  

Les obres per al teatre juvenil necessiten mètodes de recerca específics, un coneixement molt 

detallat del món juvenil i del llenguatge dels joves, així com exactitud psicològica. 

En aquest taller es van treballar els diversos passos que intervenen en el procés de creació d’un 

text teatral adreçat al públic juvenil, des de com trobar un tema fins a com construir un diàleg. 

El procés s’acompanyà d’exemples i exercicis pràctics d’escriptura. L’objectiu va ser  

aconseguir escriure una història que fos tan captivadora que els joves s’oblidessin de jugar amb 

els mòbils durant la funció. 

Número d’alumnes: 8 dramaturgs 
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Lutz Hübner (Heilbronn, Alemanya, 1964)  

  

©Frank Wegner  

 

És un dels dramaturgs alemanys més 

prolífics (té escrites més d’una trentena de 

peces teatrals) i amb més projecció i 

repercussió internacional. Tot i que es dona 

a conèixer amb Tränen der Heimat (1995), 

l’èxit li arriba tres anys més tard amb Das 

Herz eines Boxers (El cor d’un boxejador), 

per la qual rep el Deutscher 

Jugendtheaterpreis i amb la qual esdevé un 

dels dramaturgs alemanys més 

prometedors, sobretot en l’àmbit del teatre 

adreçat a un públic juvenil. Des d’aquell 

any, comença a publicar obres de manera 

constant i se’n succeeixen les estrenes, 

amb gran reconeixement per part de crítica i 

públic. Entre les seves obres destaquen 

Alles Gute (1998), Creeps (2000), Winner & 

Loser (2002), Scratch! (2003), Nellie Goodbye 

(2003), Hotel Paraiso (2004), Ehrensache 

(2005), Für alle das Beste (2006), Die letze 

Show (2006) i Aussetzer (2007). 

Se’l reconeix per haver aconseguit un estil i 

una manera molt pròpia d’escriure i pel fet 

de fer servir un llenguatge que connecta 

amb el públic juvenil. Les seves són obres 

amb una decidida crítica social que parlen 

de joves sense ideals, de joves que es 

troben al llindar de l’edat adulta, de les 

seves preocupacions o obsessions, de les 

seves angoixes davant un futur incert. 
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Taller mixt de dramatúrgia actoral: El detall infinit 

Professor: Rafael Spregelburd  

 

Assistent: Denise Despeyroux 

Aquest taller va plantejar-se com un espai d’aplicació pràctica de fenòmens tals com: 

estructures amb lògiques catastròfiques, voluntat d’augment del sentit en detriment del simple 

significat dels textos, recerca dels matisos personals de cada autor, voluntat d’ordre basat en 

estructures complexes, dramatúrgies fractals i reflectafòriques.  

La dinàmica del taller consistia en un número acotat d’autors responsables d’elaborar un treball 

final a partir dels assaigs amb els actors del curs. Als actors, per la seva banda, se’ls va 

proposar un sistema d’entrenament que optimitzés la seva disponibilitat a la mena de recerca 

dramatúrgica proposada, i que sol implicar una indagació detallada en el traç personal de cada 

actor per descobrir els seus vincles poètics amb la construcció de sentit de les situacions en 

teatre. 

 

Número d’alumnes: 14 actors, 4 dramaturgs i 1 oient 
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Rafael Spregelburd (Buenos Aires, Argentina, 1970) 

 

 

És actor, autor, director i traductor. De fet, 

Spregelburd pertany a una generació 

d’autors que entenen que la dramatúrgia, la 

interpretació i la direcció no són divisions 

tècniques i inconnexes de l’art teatral, sinó 

més aviat aspectes d’un mateix problema 

estètic: la producció i multiplicació de 

sentit.  

Clar exponent de l’anomenada “nova 

dramatúrgia argentina”, el seu teatre és 

híbrid, mestís i polèmic; una obra que 

defuig etiquetes o modes, un teatre del 

llenguatge, d’idiolectes personals i de 

terres incògnites, que li han valgut 

nombrosos premis de dramatúrgia, entre els 

quals destaquen el Premio Tirso de Molina 

(per La estupidez), el Casa de las Américas 

de Cuba (per La paranoia), el Premi de la 

Crítica de Barcelona (per Lucid), el Premio 

Municipal (per Cucha de almas), el Premio 

Argentores (per Remanente de invierno), els 

Premios Teatro del Mundo, Clarín i Ternas 

dels premis Trinidad Guevara, Florencio 

Sánchez i María Guerrero per La modestia, El 

Pánico, Acassuso, Lúcido, Bloqueo i Bizarra; 

i premis de l’Asociación de Críticos del 

Espectáculo i María Guerrero per La escala 

humana. 

Fundador del grup El Patrón Vázquez, els 

seus espectacles s’ha presentat per 

nombrosos països d’Amèrica i Europa. El 

març d’aquest any ha presentat a la 

Schaubühne de Berlín Todo i Buenos Aires. 
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Entre l’obès i l’escarransit 

Professor: Gabriel Calderón     

Assistent: Natalia Álvarez 

 “De sobte l’obès, en la seva redundància, fa aparèixer el sexe com a superflu.  Aquest 

procés no coneix ni crisi ni catàstrofe: no té cap altra finalitat que el creixement sense respecte 

als límits. En l’obesitat, aquest procés no s’atura. El cos, en perdre els seus trets específics, 

persegueix l’expansió monòtona dels seus teixits. Ja ni individualitzat ni sexuat, només és una 

extensió indefinida: l’anticipació de la mort, del més enllà de la seva pròpia fi, en el si de la 

vida mateixa. I certament alguna cosa d’això hi ha en l’obès, del qual es pot pensar que ha 

engolit en vida el seu propi cos mort.  En certa manera, ha engolit el seu propi sexe, i aquest 

engolir-se el sexe és el que origina l’obscenitat d’aquest cos hipertrofiat. El que fa que l’obès 

sigui obscè no és que tingui massa cos, és que el cos resulta superflu.” 

Jean Baudrillard – Les estratègies fatals 

 

Objectius del taller: 

Oferir un curs que tractés sobre eines contemporànies de composició teatral aplicades al fet 

escènic. Treballar sobre tres conceptes actorals a investigar, experimentar i aplicar: l’obès, 

l’escarransit i el neutre. 

Número d’alumnes: 7 actors   
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Gabriel Calderón (Montevideo, Uruguai, 1982) 

 

 

 

 

És un dels creadors més destacats de 

l’escena d’Uruguai, en la seva triple 

vessant de director, autor i actor. Entre els 

seus textos, que porta a escena ell mateix, 

destaquen Más vale solo, Taurus – el juego, 

Las buenas muertes, Mi muñequita, Uz – el 

pueblo, Los restos de Ana, Las nenas de 

Pepe, Obscena i Mi pequeño mundo porno. 

També ha dirigit textos d’altres, com ara 

Morir, de Sergi Belbel, i Antes/Después, de 

Roland Schimmelpfennig. Com a autor ha 

rebut diversos premis, entre els quals 

destaquen el Primer Premi, la Primera 

Menció i la Segona Menció Especial del 

Concurso de Nueva Dramaturgia organitzat 

per l’Instituto Internacional de Teatro 

d’Uruguay per tres obres diferents (Más vale 

solo, Las buenas muertes i Mi Muñequita), la 

Menció honorífica del Fondo Nacional del 

Teatro per El callejón de los ateos, i la 

Menció d´honor al Concurso Literario 

Municipal per Mi pequeño mundo porno. El 

desembre de 2005 rep el Premio Morosoli per 

la seva aportació a la cultura nacional en la 

seva jove trajectòria, i el setembre de 2006 

rep el Primer Premi per a joves talents 

atorgat per la fundació Bank Boston. 

 Actualment treballa com a Coordinador 

General de Programes i Projectes Culturals 

de la Dirección de Cultura del Ministerio de 

Educación y Cultura. Al Festival Temporada 

Alta 2008 es va poder veure el seu 

espectacle Mi muñequita, que va obtenir un 

gran èxit de crítica i públic. 
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Ficció ràpida: crear i representar una obra en una setmana 

Professor: Neil LaBute  

Assistent: Marta Aliguer 

 

En aquest taller es va pretendre utilitzar el caos i l’energia d’una sola setmana per construir una 

obra de teatre que fos representada l’últim dia davant de públic.  

Vuit actors van treballar amb el dramaturg i director Neil LaBute per fer créixer una idea a través 

d’improvisacions, escriptura, assaigs, reescriptura, elements tècnics i vestuari fins arribar a la 

representació. Als actors se’ls va animar a treballar en diverses llengües i ajudar a ser 

“arquitectes” d’aquesta obra, més que no pas simples intèrprets. Es van fer sessions 

intensives per donar vida a un tema i permetre que els actors treballessin amb Neil LaBute la 

manera d’esculpir un personatge, més enllà d’aprendre’s simplement unes rèpliques.  

 

Número d’alumnes: 8 actors   

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

Neil LaBute (Detroit, Estats Units, 1963)

 

 

 

 

 

 

Director de cinema, guionista i dramaturg 

nord-americà. 

Molt influenciat, als seus inicis, per la 

dramatúrgia de David Mamet, LaBute estudia 

teatre a la Brigham Young University (BYU). 

Allà coneix l’actor Aaron Eckhart, amb qui 

treballarà sovint en els seus films, i es 

vincula a l’església dels Adventistes del 

Setè Dia. Més endavant es llicenciarà també 

per la Universitat de Kansas, per la New York 

University i per la Royal Academy of London.  

El 1993 torna a la Universitat de Brigham per 

estrenar el seu primer èxit, In the Company 

of Men, premiat per l’Association for Mormon 

Letters.  Fa l’adaptació cinematogràfica, per 

la qual guanya el premi al millor director al 

festival de cinema de Sundance. El 1998 

apareix la seva segona pel·lícula, Your 

Friends & Neighbors. L’any següent estrena 

a l’Off-Broadway Bash: Latter-Day   Plays, 

tres peces curtes (Iphigenia in orem, A 

gaggle of saints, i Media redux) que retraten 

descarnadament l’església dels Adventistes 

del Setè Dia. La seva rotunditat va suposar 

el trencament definitiu de LaBute amb 

aquesta confessió. L’any 2000 dirigeix Nurse 

Betty, de guió aliè, i guanya la Palma d’Or 

del Festival de Cannes a la Millor Direcció. El 

2002 estrena Possession, basat en el best-

seller d’A. S. Byatt, i The Mercy Seat, un 

espectacle en resposta als atemptats de 

l’11-S a Nova York. Del 2004 és Fat Pig, i del 

2005 Some Girl(s) i Wrecks. El 2006 dirigeix 

The Wicker Man, un remake del film de terror 

britànic, i fa l’adaptació cinematogràfica de 

The Danish Girl, de David Ebershoff. El 2007 

estrena la peça teatral In a Dark Dark House, 

i el 2008 el film Lakeview Terrace. LaBute 

s’ha erigit, a través de les seves obres, en 

un jutge implacable del costat més fosc de 

la naturalesa humana i de la societat nord-

americana. Les seves pel·lícules han 

mantingut en bona part l’esquelet 

dramatúrgic del seu teatre, ple de 

personatges malvats, esgarrifosos, 

ignorants, il·lusoris, feridors, 

desil·lusionats i cínics. 
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Tot són històries? 

 

Professor: Carles Batlle  

Què és una història? Hi hem de treballar sempre, amb una història? Com l’hem d’inventar? Cal 

que la tinguem clara abans de començar a escriure? La podem descobrir en el propi procés 

creatiu? Podem crear una obra a partir de la desestructuració (o deconstrucció) d’una història? I 

què passa si prescindim de la història? En aquest cas, què podria donar unitat a la nostra 

creació?  

A partir d’aquestes preguntes, es van treballar principis compositius i estructures d’efectes 

(hipòtesis de recepció, dinàmiques de canvi i de ritme, etc.)  

En definitiva, com crear, com organitzar i com mantenir l’interès. 

Número d’alumnes: 11 dramaturgs   
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Carles Batlle (Barcelona, 1963) 

 

 

 

Autor dramàtic. Entre les seves obres, 

destaquen Temptació, seleccionada per 

l’Stückemarkt de Berlín i estrenada al 

Teatre Nacional de Catalunya i al 

Burgtheater de Viena l’any 2004 (també 

amb muntatges a França i Alemanya; 

l'obra ha estat traduïda en castellà, 

francès, alemany, italià, portuguès,txec i 

polonès); Combat (1995-1998), Suite 

(premi SGAE 1999), Oasi (premi Recull 2002 

i premi a la millor traducció al Festival del 

Stadt Theater de Bremen el 2004), Trànsits 

(2007) o Oblidar Barcelona (Premi Born, 

2008). Totes elles han estat traduïdes a 

diverses llengües. 

Entre el 1998 i el 2004 va ser membre del 

Consell Assessor del Teatre Nacional de 

Catalunya. Entre el 2004 i el 2009 ha estat 

director de l'Obrador de la Sala Beckett i 

actualment  és director de la revista 

teatral Pausa (editada per la Beckett).  

És professor de dramatúrgia i literatura 

dramàtica a l'Institut del Teatre de 

Barcelona i a la Universitat Autònoma de 

Barcelona (co-coordina el Màster en 

Estudis Teatrals d'aquestes dues 

institucions). És també un dels patrons 

internacionals del festival New Plays From 

Europe (Wiesbaden, Alemanya).  

La seva tesi doctoral sobre el teatre 

simbolista d'Adrià Gual va obtenir el Premi 

de la Crítica "Serra d’Or" 2002. 
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6. Inauguració 

El dia 6 de juliol vam celebrar l’acte inaugural del IV Obrador d’estiu.  

Apart dels participants als cursos i tallers, hi assistiren altres professionals de 

l’escena i representants de les institucions col·laboradores amb l’Obrador: Jordi Martí 

(ICUB), Eduard Voltas (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), Paz 

Santacecília (INAEM) i José Sanchis Sinisterra (Fundador de la Sala Beckett). 

 

19.30h Copa de cava i ambientació per part del grup Violentango 
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20.30h Lectura dramatitzada  

Valeria y los pájaros de José Sanchis Sinisterra 

 

 

 

 

Direcció i acotacions: Xavier Albertí 

Amb Anabel Alonso 

Veus: Lurdes Barba, Luis Miguel Climent, Montse Esteve, Oriol Genís, Graciela Gil, Pep Jové, 

Lina Lambert, Manuel Carlos Lillo, Martí Malla, Juan José Morales Pérez 

Espai sonor: Xavi Amat 

 

Hi ha pardals i pardals. 

Els pardals de la Valeria es limiten a passar per davant de la seva finestra, a irrompre en els 
seus somnis, a voletejar la seva solitud, a poblar el silenci de les seves veus. I poca cosa més. 

Veus? Presències? Esperits? Com poblem el buit, com suplim les mancances? I, sobretot, 
l’absència: aquell forat que deixen els que se’n van abans que nosaltres, com l’omplim? On 
s’aprenen la renúncia, la resignació, l’oblit? 

 
Públic assistent: 98 
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7. La fi d’Europa? 

Del 6 al 9 de juliol, a les 18h 

Textos escrits pels autors del seminari internacional. 

Traducció i correcció dels textos al català: Pere Bramon (anglès i francès), Ernesta Gaisryte i 

Marc Mercadé (lituà) i Susana Tornero (alemany). 

 

Els textos. Lectures dramatitzades 

Dilluns 6 de juliol 

Europe (Europa) de David Watson  

L’Europe c’est moi (Europa sóc jo) de Laura Pelerins  

Públic assistent: 46 

 

Dimarts 7 de juliol 

L’home de la casa de vidre de Jordi Faura 

Homecoming (Tornar a casa) de Catherine Grosvenor 

Un tiempo increíble (Las nubes pasarán de largo) de Juan Menchero 

Públic assistent: 50 

 

Dimecres 8 de juliol 

Olor a pobre de Agösto Silveira 

La  cua del sentit de Jordi Oriol 

La Mélancolie des Spectres - Histoires d’Europe- (La melanconia dels espectres –Històries 
d’Europa) de Frédéric Sonntag 

Públic assistent: 49 

 

Dijous 9 de juliol 

Narbengelände (Zona de cicatrització) de Anne Habermehl 

Paskutina Kryzkele (L‘última cruïlla) de Marius Macevicius 

Portofino Magic Love And Stars de Davide Carnevali 

Públic assistent: 47 
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Els autors

 

Davide Carnevali (Itàlia) 

 
Crític de teatre, traductor i dramaturg. 

Des del 2007 cursa el Doctorat en Arts 

Escèniques a la Universitat Autònoma de 

Barcelona i a l’Institut del Teatre.  Ha 

publicat una antologia d’autors catalans 

contemporanis a l’editorial italiana Gran 

Vía. El seu text teatral In the city. 

Computerdrama es va presentar al 

workshop Crossing Places a Barcelona, 

Milà i Venècia, i a la XIII Biennal dels 

Joves Artistes d’Europa i Mediterrani 

(Bari). La seva última obra, Variazioni 

sul modello di Kraepelin, ha estat 

seleccionada pel Stückemarkt 2009 i va 

ser presentada durant l’última edició del 

Theatertreffen a Berlín.  

 

 

Jordi Faura (Catalunya) 

 
Autor i director. Estudia Direcció 

Escènica i Dramatúrgia a l’Institut del 

Teatre i a la Université Sorbonne 

Nouvelle Paris III. Entre els seus textos 

destaquen Ser un altre (2004), La sala 

d’espera (2005), Hikikomori (2007) i La 

fàbrica de la felicitat (2009). Ha guanyat 

el III Premi de Teatre Ciutat d’Alzira 

2008, el XXII Premi de Teatre Ciutat de 

València 2007, el V Premi Ramon Vinyes 

de Teatre 2006 i el VI Premi de Teatre 

Joaquim Maria Bartrina 2006, entre 

d’altres. Ha dirigit La fàbrica de la 

felicitat  (Teatre Tantaranatana, 2009), 

Hikikomori  (Sala Villarroel, 2008) i La 

Sorra i l’Acadèmia de Joan Brossa (Espai 

Brossa, 2008). 
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Catherine Grosvenor (Escòcia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Habermehl (Alemanya) 

 

La seva primera obra One Day All This Will 

Come To Nothing es va estrenar al 

Traverse Theatre el març de 2005. La 

seva peça breu Lucky Lady es va 

estrenar al Tron Theatre el març de 2007 

com a part de la sèrie Sure Shots. L’any 

2008 va escriure Cherry Blossom, una 

coproducció del Traverse Theatre i el 

Teatr Polski de Bydgoszcz, Polònia. 

Paral·lelament al seu treball com a 

dramaturga, actualment està traduint a 

l’anglès dos textos dramàtics 

contemporanis polonesos.  

 

 

 

 

 

 

De  l’any 2004 fins al 2008 va estudiar 

escriptura dramàtica a la Universität der 

Künste de Berlín. Arran de Letztes 

Territorium, l’any 2008 va ser convidada 

a participar en el taller de dramatúrgia 

del Theatertreffen de Berlín, on va rebre 

l’encàrrec d’escriure una obra. Letztes 

Territorium també es va poder veure al 

festival de teatre Autorentheatertage 

d’Hamburg. Entre les seves obres 

destaquen: Die Geschichte spielt nicht 

ohne uns, Puppi, amb Tina Müller i 

Juliane Kann (2006); Ozonkinder i Letztes 

Territorium (2008); Küss mich hinter 

Karstadt i Daddy (2009).  

Anne Habermehl és dramaturga resident 

del Schauspielhaus Düsseldorf per a la 

temporada 2008/2009.  
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Marius Macevicius (Lituània) 

 

 

 

 

Llicenciat en filologia per la Universitat 

Klaipéda i titulat en Direcció. Entre les 

seves obres destaquen Attic (2003), 

Antoskos Kartoskos/Goodbye, my love 

(2006) i Sing when you’re winning 

(2008). L’any 2008 el Ministeri de Cultura 

de la República de Lituània li va concedir 

una beca per crear i desenvolupar dues 

obres originals.  Macevicius també ha 

participat al festival New Plays from 

Europe 2008 de Wiesbaden. Al llarg de la 

seva carrera ha rebut nombrosos premis 

teatrals. 

 

Juan Menchero González  (Espanya) 

 

Autor. Llicenciat en Filologia Hispànica 

per la Universidad Complutense de Madrid 

i graduat en Dramatúrgia i Direcció 

d’escena, especialitat dramatúrgia, a la 

Real Escuela Superior de Arte Dramático 

de Madrid. Coordinador del grup de teatre 

en castellà TEU-Teatro Universitario 

Español de l’Otto Friedrich Universität de 

Bamberg, Baviera (Alemanya). Ha 

participat a l’European Workshop for 

Young Playwrights organitzat per la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático de 

Madrid juntament amb l’École Nationale 

Supérieure des Arts Dramatiques de Lió, 

França i la Scuola Prima del Teatro de 

Pisa, Itàlia.  
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Jordi Oriol (Catalunya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor, director, actor i músic.  Llicenciat 

en Direcció escènica i Dramatúrgia per 

l’Institut del Teatre (Premi Extraordinari 

de l’Institut del Teatre 2007). Ha escrit i 

dirigit Un tal ímpetu vital (2009), Ara 

estem d’acord estem d’acord (2008) i 

OB-sessions (2007), entre d’altres. Per 

OB-sessions va rebre el Premi INjuve 

2007 a la millor proposta escènica. Com 

a actor ha aparegut a Ara estem d’acord 

estem d’acord (2008), La Caiguda 

d’Amlet, dirigida per Xavier Albertí, o 

L’home de la flor a la boca, de L. 

Pirandello, dirigida per Carlota Subirós. 

En cinema, ha participat a Forasters 

(dir: Ventura Pons) i a La Mari (dir: Jesús 

Garay). 

 

Laura Pelerins (França) 

 

 

 

 

Dramaturga, directora i actriu. Ha escrit 

i dirigit vàries peces teatrals: L’emoi, 

Scenes de la vie familial, Nina et la fee, 

Vie d’ordure, N’habite plusà l’adresse 

indiquée…   

Com a actriu ha participat en diverses 

pel·lícules, com ara Tirana année zero 

de Fatmir Koçi, i Je t’attends de Paul 

Clement, i en una llarga llista 

d’espectacles teatrals, entre els quals 

destaquen: Sublim’Interim de L. 

Doutreligne, Le medecin malgré lui de 

Molière, Le Jet Sang d’Antonin Artaud i Le 

Dernier soir de Julien Tricard. 
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Agösto Silveira (Uruguai)   

 

Autor, director i actor. Graduat a l’IET 

(Instituto de Estudios Teatrales) i a 

l’EMAD (Escola Municipal d’Art Dramàtic 

Margarida Xirgu) amb el títol d’Actor 

professional. El 2001 rep la menció de 

Millor Text Dramàtic en el concurs 

anual de literatura del Ministerio de 

Educación y Cultura per Abuelita dime 

tú, escrit amb Sebastián Bednarik. 

També ha rebut el premi Nuevas voces 

de Nuestra Dramaturgia per les peces 

teatrals De madera de nogal (2002) i El 

Snap Guan (2003). Ha fet d’actor en 

espectacles com La hora en que no 

sabíamos nada los unos de los otros 

(2003) i 4200 vacas: El pasado oculto 

de Alzira (2008). 

 

 

Frédéric Sonntag (França) 

 

 

 

 

 

Dramaturg, director i actor. Va estudiar 

al Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique. El 2001 funda la 

companyia AsaNIsiMAsa i comença a 

escriure les seves obres, entre les 

quals destaquen Idole, Disparu(e)(s), 

Intrusion i Des heures entières avant 

l’exil. També col·labora com a 

dramaturg en d’altres peces, tot 

adaptant amb Anita Picchiriani, per 

exemple, Els Dimonis de Dostoïevski. 

El 2008 representa algunes de les 

seves obres al Théâtre Overt en 

formats diversos: Nous étions jeunes 

alors, Toby ou le saut du chien i Dans 

la zone intérieure.  
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David Watson (Anglaterra)  

 

David va néixer a Londres i va créixer a 

West Midlands, on es va matricular en 

el programa Transmissions del 

Birmingham Repertory Theatre per a 

joves dramaturgs. Als disset anys, el 

Royal Court Theatre va muntar Just A 

Bloke, com a part del seu Festival de 

Joves Escriptors 2002. Entre els seus 

textos dramàtics podem destacar 

Flight Path (The Bush/Out of Joint), Any 

Which Way (Only Connect Prison 

Theatre) i L8er (Hi8tus/BBC), obra per a 

la televisió per la qual va rebre un 

Premi BAFTA per a produccions 

infantils. 
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La Companyia resident de l’Obrador d’estiu 

La Companyia resident va treballar en la preparació de les lectures La fi d’Europa? des de 15 

dies abans de l’inici de l’Obrador i fins al seu tancament.  

La participació dels autors en la preparació de les lectures amb la Companyia forma part del 

programa del taller internacional. D’aquest treball en comú en sorgiren noves visions del text i, 

sobretot, complicitat entre creadors.  

Director: Thomas Sauerteig 

Actors: Clara Galí, Pep Jové, Jordi Llordella, Maria Pau Pigem, Jacob Torres i Arantxa Ruiz. 

Espai sonor i il·luminació: Luís Martí 

       

Thomas Sauerteig (Alemanya, 1964). Actor i director de teatre.  

Llicenciat com a actor a Múnich (1987), va estudiar ciències del teatre i literatura alemanya a la 

Ludwig-Maximilians-Universität i filosofia a la Hochschule für Philosophie, Bachelor of arts 1989. 

A partir d’aquesta data va treballar com a actor en més de seixanta produccions de tots els 

gèneres, tant en companyies fixes com la del Teatre municipal d'Aquisgrà  (1989-95), com també 

al Teatre Nacional de Karlsruhe, al Teatre de Berna i al Teatre Nacional de Norimberg.  

Al 2000 va traslladar-se a Barcelona on treballa com a director, actor, traductor i professor als 

tallers del Col·legi del Teatre. Des d’aquest any és membre de l’ITI (International Theater 

Institut). 

Entre les seves direccions destaquen: Les veus de Iambu de Carles Batlle (Sala Beckett/Versus 

Teatre, 2004), La dona d'abans de Roland Schimmelpfennig (Sala Beckett, 2006) i La fi per fi de 

Peter Turrini (Sala Beckett/GREC, 2006).  

Aquest és el tercer any que dirigí les lectures dramatitzades del taller internacional de l’Obrador 

d’Estiu de la Sala Beckett.  
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8. Trobada d’autors i professionals de l’escena 

Teatre per a joves, una assignatura pendent a la cartellera 

 

Divendres 10 de juliol a les 16.00h 

 

Coordinació: Jordi Auseller i Ramon Llimós 

Amb la participació del dramaturg alemany Lutz Hübner 

 

El teatre per a adolescents està àmpliament consolidat a països de gran tradició teatral com 

Alemanya o Gran Bretanya. A Catalunya, però, si bé el teatre infantil té certa presència arreu del 

territori i es renova constantment, el teatre adreçat a un públic adolescent és pràcticament 

inexistent. 

Tot aprofitant la presència a l’Obrador d’estiu del dramaturg alemany Lutz Hübner, un dels 

experts en teatre juvenil més destacats a nivell mundial, la Sala Beckett va creure convenient 

fer una trobada de professionals dedicada específicament a parlar d’aquest tema: com escriure 

per a un públic jove? Com ampliar i millorar l’oferta de ficció per a aquest sector de públic?  

Entre els autors i directors assistents vam comptar amb: Carles Batlle, Marta Buchaca, Cristina 

Clemente, Elsa Corominas, Josep Ma Diéguez, Ricard Gázquez, Alícia Gorina, Gerard Guix, Hans 

Richter, Marc Hervàs, Carles Mallol, Juan Carlos Martel, Josep Ma Miró, David Plana, Jordi Prat i 

Coll, Care Santos, Esteve Soler, Simon Stephens, Victoria Szpunberg i Helena Tornero. 

A més a més hi van concórrer professionals vinculats al teatre per a joves: Ronald Brouwer 

(Teatro de La Abadía), Beatriz Liebe (cordinadora BUTAKA JOVE), Joan Morros (director de PLATEA 

JOVE: Kursaal de Manresa), Ció Pallarès (Ajuntament del Vendrell), Pruden Penedès, Montse Puga 

(SAT!), Frederic Roda (Teatre de Ponent), Òscar Rodríguez (SAT!) i Ma Agustina Soler (Jove Teatre 

Regina). 

Numero d’assistents: 75  

(Aquest acte va ser organitzat amb el suport del Consolat de la República Federal d’Alemanya a 

Barcelona, el Goethe Institut i la Fundació Xarxa d’espectacle infantil i juvenil de Catalunya). 
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18.30h Lectura dramatitzada 

El cor d’un boxejador de Lutz Hübner  

 

Direcció: Víctor Muñoz i Calafell 

Amb: Joan Anguera i Pau Vinyals 

 

Com a resultes d’haver intentat robar una vespino per impressionar un amic, en Jojo, un 

noi de 16 anys, és enviat a un geriàtric a fer treballs socials. Mentre va d’habitació en 

habitació pintant les parets, coneix en Leo, un antic boxejador que voreja els 60 anys. 

Tot i que aparentment tenen poca cosa en comú, entre els dos s’anirà desenvolupant 

un corrent de simpatia que farà que acabin ajudant-se l’un a l’altre. 

El cor d’un boxejador és una de les obres més conegudes del dramaturg alemany Lutz 

Hübner. Per aquesta obra, estrenada el 1997 al GRIPS-Theater de Berlín, Hübner va rebre 

el Deutscher Jugendtheaterpreis (Premi de Teatre Juvenil Alemany) i es va convertir en 

un dels dramaturgs joves més prometedors del país. 

 

Públic assistent: 60  
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9. Cloenda 

 
Dissabte 11 de juliol 

 

16.00h Mostra dels tallers  

Els alumnes dels tallers impartits per Gabriel Calderón i Rafael Spregelburd van oferir al públic 

un petit tast del que van treballar i experimentar durant aquests dies. 

Pel que fa al taller de Neil LaBute, vam poder veure el resultat de 5 dies de treball d’aquest 

director amb 8 actors/actrius catalans. A partir d’una idea inicial, van desenvolupar l’embrió de 

la nova obra de LaBute.  

  

   

16:00 i 16:30 Mostres del taller de Gabriel Calderón   

Entre l’obès i l’escarransit 

Públic assistent (1er passi): 40 

Públic assistent (2on passi): 40 

 

           

    

18:30 Mostra del taller de Rafael Spregelburd  

El detall infinit 

Públic assistent: 60 
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20:30 Mostra del taller de Neil LaBute 

 Ficció Ràpida 

Públic assistent: 90  

      
 

     

21.00h  Sopar  

Graellada de carn i verdures a la terrassa de Fabra i Coats 

23.00h  Celebració 

 Amb música de l’Associació La Factoria d’Art, de Sant Andreu 
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10. Equip del IV Obrador d’estiu 

 
Direcció artística             Toni Casares 

      Víctor Muñoz i Calafell 

 

Gerència    Juli Macarulla  

 

Coordinació   Lídia Gilabert 

  

Direcció tècnica              Paula Miranda 

 

Equip de producció  Mireia Farrarons 

     Gemma Massó 

                       Fernanda  Castillo 

     Míriam Sánchez 

 

Equip tècnic   Horacio Sosa. Flaco 

     Luís Martí 

 

Premsa    Patrícia Font 

 

Administració   Àlex Esteban 

     Mónica Franco 

 

Disseny Gràfic                        Enric Jardí 

 

Fotografia             Nani Pujol 

 

Càtering    Sifó 

 

Servei de Bar   Associació La Factoria d’Art  

     (Sant Andreu) 

Traducció simultània  

(Trobada d’autors  

i professionals  

de l’escena)   Manners 

 

Equip de Fabra i Coats  Sergi Díaz 

Clara Matas 
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Organitza: 

 

 

 

Amb la col·laboració de :        

          

 

 

 

           

 

 

             

                   

 

                      

   

Amb el suport de : 
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12. Recull de premsa 

 


