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Amics i amigues, 

Per segon any consecutiu, l’Obrador d’estiu de la Sala Beckett es va fer a  
Barcelona, en el marc del GREC 2010 Festival de Barcelona. Enguany, 
però, ens vam traslladar del barri de Sant Andreu al del Poble Sec, 
concretament a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, que  va 
passar a ser coorganitzador de l’esdeveniment. 

L’edició de l’any passat ens va confirmar l’encert de fer l’encontre a 
Barcelona, ja que aquest emplaçament ens permetia seguir connectats amb 
la realitat teatral del país alhora que ens facilitava el contacte amb altres 
realitats culturals, sobretot a través del Festival GREC. L’objectiu principal 
de l’Obrador d’estiu d’aquest any, per tant, 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 
amb el complement de lectures dramatitzades, col·loquis i espectacles. 

A l’Obrador d’enguany hi han tingut lloc tallers  impartits per Enzo 
Cormann (França), Neil LaBute (EEUU), Will Keen i Maria 
Fernández Ache (Anglaterra), Marco Calvani (Itàlia) i Xavier 
Albertí, Carles Batlle, Sergi Belbel, Pere Riera i Tomeu Vergés 
(Catalunya). El segle XXI – Com ho has viscut?, d’altra banda, és el tema 
que el dramaturg anglès Simon Stephens va proposar com a punt de 
partida creatiu per al seu seminari internacional. Les obres breus que els 
dotze autors participants van escriure a partir d’aquesta pregunta les vàreu 
poder conèixer en forma de lectura dramatitzada, a càrrec de la Companyia  

 

 

 

 

resident de l’Obrador d’estiu i sota la direcció de Víctor Muñoz i 
Calafell. Els autors d’aquest seminari van venir de països tan diversos 
com Alemanya, Anglaterra, Escòcia, França, Polònia, Quebec, Turquia, 
Uruguai i Espanya, recomanats per teatres, festivals o institucions teatrals 
de reconegut prestigi. 

Per tal de donar a conèixer l’obra dels professors convidats estrangers, vam 
oferir també lectures dramatitzades d’alguns dels seus textos més 
significatius. Així, de Simon Stephens es va llegir Motortown sota la 
direcció de Thomas Sauerteig; Ramon Simó s’encarregà de la posada 
en escena de La vida bona d’Enzo Cormann; i Neil LaBute va 
proposar una lectura improvisada dels seus darrers textos New Works, 
amb la complicitat de l’actor Will Keen. 

Aquesta nova edició no hauria estat possible sense el suport i la complicitat 
del GREC 2010 Festival de Barcelona, l’Institut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona, l’ICIC i la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat 
de Catalunya, l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del 
Ministerio de Cultura, l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona, el Govern de 
les Illes Balears, el Ministerio de Educación y Cultura d’Uruguai, l’Institut 
Français de Barcelone, el Goethe-Institut, l’Scottish Arts Council, el British 
Council, l’Instituto Italiano de Cultura de Barcelona, el SACD (França), el 
CEAD (Quebec), l’Adam Mickiewicz Institute (Polònia), el Traverse Theatre 
(Edimburg), el Royal Court Theatre (Londres), el Theatertreffen (Berlín) i 
el Galataperform (Istanbul). 

Moltes gràcies a tots. 

Toni Casares    Víctor Muñoz i Calafell 
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Agenda 
 
Dissabte 10 de juliol ___________________________ 

10.00h Recepció alumnes (Atri IT) 

11.00h - 14.00h/14.30h* Cursos i seminaris:  

C. Batlle*, M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, P. Riera, S. Stephens, T. Vergés  

14.00h Dinar  

15.15h Cafè amb Ricardo Szwarcer, director del GREC Festival de 

Barcelona 

16.00h - 18.00h Cursos i seminaris:  

M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, P. Riera, S. Stephens, T. Vergés 

 

Diumenge 11 de juliol___________________________  

11.00h - 14.00h/14.30h* Cursos i seminaris: 

C. Batlle*, M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, P. Riera, S. Stephens, T. Vergés 

14.00h Dinar  

16.00h - 18.00h Cursos i seminaris: 

M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, P. Riera, S. Stephens, T. Vergés 

 

Dilluns 12 de juliol___________________________ 

10.30h Recepció curs N. LaBute (Vestíbul IT) 

11.00h - 14.00h/14.30h* Cursos i seminaris: 

C. Batlle*, M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, N. LaBute, P. Riera, S. Stephens,  

T. Vergés 

14.00h Dinar  

15.00h Recepció curs X. Albertí (Vestíbul IT) 

 

 

15.30*/16.00h-18.00h/18.30h* Cursos i seminaris: 

X. Albertí*, M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, N. LaBute, P. Riera, S. Stephens,  

T. Vergés 

18.30h  Lectures El segle XXI- Com ho has viscut?   
-M’estava allà, esperant, al pont dels qui no passen!, de Ceren Ercan 
-Socialistes, d’Alban Ketelbuters 
-Smith & Jauch, d’Oliver Kluck 
 
20.00h Acte inaugural (Cafeteria IT) 

20.30h Lectura Motortown, de Simon Stephens 

 

Dimarts 13 de juliol___________________________ 

11.00h - 14.00h/14.30h* Cursos i seminaris: 

C. Batlle*, M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, N. LaBute, P. Riera, S. Stephens, 

 T. Vergés 

14.00h Dinar 

15.30h*/16.00h-18.00h/18.30h* Cursos i seminaris: 

X. Albertí*, M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, N. LaBute,  P. Riera, S. Stephens,   

T. Vergés  

18.30h  Lectures El segle XXI- Com ho has viscut? 
-Esquerdes, de Samuel Gallet 
-La empresa, d’Àlex Mañas 
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Dimecres 14 de juliol___________________________ 

10.30h Recepció curs S.Belbel (Vestíbul IT) 

11.00h - 14.00h/14.30h* Cursos i seminaris: 

S. Belbel*, M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, N. LaBute, P. Riera, S. Stephens,  

T. Vergés 

14.00h Dinar  

15.30h*/16.00h - 18.00h/18.30h* Cursos i seminaris: 

X. Albertí*, M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, N. LaBute, P. Riera, S. Stephens,  

T. Vergés 

18.30h Lectures El segle XXI- Com ho has viscut?  
-Aquestes són algunes de les meves coses preferides, d’Ella Hickson 
-Orsai, de Ferran Joanmiquel 
-Auschwitz Cat, d’Artur Palyga 
 
 

Dijous 15 de juliol___________________________  

11.00h - 14.00h/14.30h* Cursos i seminaris: 

S. Belbel*, M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, N. LaBute, P. Riera, S. Stephens,  

T. Vergés 

14.00h Dinar 

16.00h - 18.00h  Cursos i seminaris: 

M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, N. LaBute, P. Riera, S. Stephens,  

T. Vergés 

18.30h  Lectures El segle XXI- Com ho has viscut?  
-Con tal de llevar la contra, de Jimena Márquez 
-La zona, de Blanca Doménech 
-Fly me to the moon, de Sarah Berthiaume 
 
 

 

Divendres 16 de juliol___________________________ 

10.00h - 14.00h Trobada (Pausa.) 

11.00h - 14.00h/14.30h* Cursos i seminaris: 

S. Belbel*, M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, N. LaBute, P. Riera, S. Stephens,  

T. Vergés 

14.00h Dinar  

15.30h*/16.00h - 18.00h/18.30h* Cursos i seminaris: 

X. Albertí*, M. Calvani, E. Cormann, W. Keen, N. LaBute, P. Riera, S. Stephens,  

T. Vergés 

18.30h  Lectura La vida bona, d’Enzo Cormann 

 

Dissabte 17 de juliol___________________________  

11.00h - 14.00h/14.30h* Cursos i seminaris: 

S. Belbel*, M. Calvani, E. Cormann, N. LaBute, P. Riera, S. Stephens, T. Vergés  

14.00h Dinar 

15.30h Presentació de la col·lecció de textos teatrals “Paraula de 
dramaturg”, del Govern de les Illes Balears.   
16.30h - 20.30h Mostres del treball realitzat als cursos de M. Calvani,  
N. LaBute, T. Vergés  

20.30h Cloenda 
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Cursos i tallers  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peça en un acte, drama breu, short cut, dramúscul, 
microdrama, instantània dramàtica... 
 
Taller poètic d’escriptura teatral conduït per Enzo Cormann 
Assistent: Helena Tornero  

 

 

CONSTANTS DEL TEATRE CONTEMPORANI 
Seminari especialitzat de dramatúrgia a càrrec de Xavier Albertí 
 
Aquest seminari pretenia, a través de la lectura i anàlisi d’alguns del 
textos més destacats de la dramatúrgia contemporània, determinar els 
aspectes tècnics que més abunden i que els caracteritzen, per tal 
d’aplicar-los posteriorment en la realització d’exercicis concrets 
proposats pel professor. D’aquesta manera, volia arribar a una reflexió 
sobre el posicionament ideològic del teatre més actual en relació al món 
en què vivim. 
 
Xavier Albertí (Lloret de Mar, 1962) 
Director d’escena, músic, dramaturg i pedagog. Durant els anys de formació, realitza 
estudis de piano i de composició musical. Titulat Superior en Direcció Escènica per 
l’Institut del Teatre, entre el 1996 i el 1999 dirigeix el Festival Grec de Barcelona. Ha estat 
també director de l’àrea de creació de l’Institut Ramon Llull. 
Entre d’altres, ha estat guardonat amb els següents premis: premi Butaca al Millor 
Director per Vianants, premi ADE Cipriano de Rivas Chérif a la Millor Adaptació per 
Maestros antiguos, premi de la Crítica de València al Millor Espectacle no Valencià per 
Mestres antics, premi Butaca a la Qualitat i al Saber Fer per la programació del Festival 
Grec, premi Nacional Adrià Gual, premi Extraordinari d’Art Dramàtic de l'Institut del 
Teatre. 
Els seus últims treballs com a director han estat Al cel de Narcís Comadira, El bordell de 
Lluïsa Cunillé, Soterrani de Josep M. Benet i Jornet, La caiguda d’Amlet de Jordi Oriol, 
El dúo de la Africana i Assajant Pitarra (escrits conjuntament amb Lluïsa Cunillé), 
Sangre Lunar de José Sanchis Sinisterra o PPP a partir de textos de Pier Paolo Pasolini. 
 
 
 
 
 
 
 

 

SMALL IS BEAUTIFUL 
Peça en un acte, drama breu, short cut, dramúscul, 
microdrama, instantània dramàtica... 
Taller poètic d’escriptura teatral conduït per Enzo Cormann 
Assistent/Traductora: Helena Tornero  
 
Dins l’edat moderna, la dramatúrgia contemporània ha desenvolupat 
considerablement els formats breus, fronterers amb la performance i 
l’esquetx, probablement els hereus formals del cabaret dels anys 20 i de 
les implicacions d’una estètica de la discontinuïtat contemporània de la 
física de Max Planck. La crisi  interpersonal cedeix el pas a la situació 
catastròfica, i el fatum a l’ineluctable. La sobredeterminació dels 
subjectes en societats cada cop més organitzades (però, tanmateix, 
generadores d’un caos inèdit) exigeix modes de representació 
fragmentaris i polivalents: un mosaic de punts de vista. 
 
Enzo Cormann (França, 1953) 
Ha escrit nombroses peces teatrals, entre les quals destaquen Credo, Sade, Concert 
d'enfers, Diktat, Toujours l'orage, Cairn, La révolte des anges i L'Autre, traduïdes a una 
dotzena de llengües. És autor de les novel·les Le testament de Vénus i Surfaces sensibles. 
Ha dirigit W.F (a partir de Mentre agonitzo, de W. Faulkner), Les derniers jours de 
l'humanité de Karl Kraus (en col·laboració amb Philippe Delaigue), Sibérie de Félix 
Mitterer, La révolte des anges i L'Autre.  
Orador i vocalista, actua regularment amb  formacions de jazz i amb el saxofonista Jean-
Marc Padovani, amb el qual ha creat La Grande Ritournelle. Ha enregistrat nombroses 
ficcions radiofòniques per a France Culture, tant com a autor, intèrpret o corealitzador.  
És dramaturg associat al Théâtre National de Strasbourg i al Centre Dramatique de 
Valence, i conseller literari del Célestins-Théâtre de Lió. Ha estat professor a l'École 
Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg i a l'École Normale Supérieure LSH-Lyon, i és 
el director del departament d’Écriture Dramatique a l'École Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Spectacle (ENSATT) de Lió. 
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PERSONATGES QUE CONTEN HISTÒRIES, AUTORS QUE 
VOLEN FER-HO 
Seminari especialitzat de dramatúrgia a càrrec de Carles Batlle 
 
En els últims anys hem sentit a parlar de la crisi de les històries en el 
drama. Potser sí que és cert que força textos actuals ja no expliquen una 
història (que no volen fer-ho). Per contra, els textos contemporanis són 
plens de personatges que relaten, que conten històries, com si fos molt 
millor explicar-les que no pas representar-les. En aquest taller es van 
abordar tècniques que ens acostessin a la construcció de totes dues 
possibilitats: textos sense història i històries sense representació. 
 
Carles Batlle (Barcelona, 1963) 
Dramaturg. 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; 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 (estrenada 
al Festival Temporada Alta i a la Sala Beckett el 2007); i Oblidar Barcelona (Premi Born 
2008). Totes elles han estat traduïdes a diverses llengües i estrenades a múltiples països. 
Entre el 1998 i el 2004 va ser membre del Consell Assessor del Teatre Nacional de 
Catalunya i el 2003 i 2004 en va ser dramaturg resident. Entre el 2004 i el 2009 va ser 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL FINAL ÉS EL (AL) PRINCIPI... 
Seminari especialitzat de dramatúrgia a càrrec de Sergi Belbel 
 
L’objectiu del curs va ser realitzar una petita reflexió sobre els “finals” 
de les obres de teatre. Pot una idea de “final” esdevenir el “principi” a 
partir del qual s’estableixen les regles dramatúrgiques de l’escriptura 
d’una peça teatral? S’hi van analitzar algunes obres clàssiques i 
contemporànies per realitzar una tipologia dels diferents tipus de 
“finals”, segons el gènere (tragèdia, comèdia, drama), la modalitat 
(obert/tancat, conclusiu/suspensiu, cíclic/lineal, esperat/sorprenent, 
lògic/il·lògic, etc.) i altres paràmetres d’estudi. Després de constatar que 
en els darrers anys abunden dramatúrgies realitzades a partir d’una 
idea inicial no conclusiva que es va treballant “sobre la marxa”, el curs 
va proposar establir una petita metodologia contrària a aquesta 
tendència. 
 
Sergi Belbel (Terrassa, 1963) 
Autor, director i traductor teatral. Professor de Dramatúrgia de l’Institut del Teatre de 
Barcelona des de 1988.  Director artístic del Teatre Nacional de Catalunya des de 2006. 
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, 
Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El temps de Planck, Forasters, Mòbil i A la 
Toscana. Ha dirigit obres de Shakespeare, Calderón, Molière, Goldoni, Koltès, Mamet, De 
Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, Benet i Jornet, David Plana i Jordi 
Galceran. 
Ha obtingut, entre d’altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la 
Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del 
Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després de 
la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el Premi Max 
de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional i el Premi Ciutat de Barcelona de 
les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de Dissabte, diumenge i dilluns 
de De Filippo (TNC, 2002). 
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ESCRIPTURA DRAMÀTICA: BASES I PROCEDIMENTS 
Curs d’iniciació a l’escriptura dramàtica a càrrec de Pere Riera 
 
Aquest curs va presentar als alumnes els fonaments teòrics en què es 
basa l’escriptura dramàtica. Al llarg de les sessions es van formular 
propostes pràctiques per tal que els participants exercitessin els 
principis metodològics que es treballarien diàriament. El darrer terç del 
curs es va reservar a l’experimentació individual, amb l’objectiu que 
cadascú  identifiqués singularitats i marques d’estil en la pròpia 
escriptura. 
 
Pere Riera (Canet de Mar, 1974) 
Llicenciat en Dramatúrgia i Direcció Teatral per l’Institut del Teatre de Barcelona, i en 
Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. És professor de Teoria i Literatura 
Dramàtica, i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre. Compagina la tasca docent amb 
l’escriptura dramàtica i de guions televisius. És membre del consell de redacció de les 
revistes: Pausa (Sala Beckett) i Estudis Escènics (Institut del Teatre). Ha fet dramatúrgies 
per a diversos espectacles (Ròmul el Gran, de F. Dürrenmatt; La controversia de 
Valladolid, de J. C. Carrière; La bella Galatea, de F. Von Suppé, i El doctor Miracle, de G. 
Bizet; Baal, de B. Brecht). És autor de les obres: Lluny de Nuuk, Casa Calores, El factor 
Luxemburg, Desclassificats, El món s’inclina i Muda.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TENIR EL CONTROL 
Estudi d’escenes per a directors emergents 
Curs de direcció escènica impartit per Neil LaBute 
Assistent/Traductora: Marta Aliguer 
 
El taller va consistir en el treball d’escenes amb actors sobre una nova 
obra del dramaturg/director Neil LaBute. Els directors van 
desenvolupar una escena que es presentà al final, alhora que van 
adquirir  informació sobre la multitud d’elements que constitueixen 
l’evolució d’una escena dramatitzada (treball de taula, improvisació, 
assaig, reescriptura, etc.) Durant les classes també hi va haver temps 
per estudiar diversos textos clàssics de direcció i endegar un debat entre 
directors, actors i el professor per conèixer més a fons l’ofici de la 
direcció escènica. 
 
Neil LaBute (Estats Units, 1963) 
Director de cinema, guionista i dramaturg. 
El 1993 va estrenar In the Company of Men, posteriorment adaptada al cinema i 
premiada al festival de cinema de Sundance. El 1998 es va estrenar la seva segona 
pel·lícula, Your Friends & Neighbors. Un any més tard va estrenar a l’Off-Broadway Bash: 
Latter-Day Plays. L’any 2000 va dirigir Nurse Betty i va guanyar la Palma d’Or del 
Festival de Cannes a la Millor Direcció.  El 2002 va estrenar Possession, basada en el best-
seller d’A. S. Byatt, i The Mercy Seat, escrita com a resposta als atemptats de l’11-S a Nova 
York. També ha escrit Fat Pig,  Some Girl(s) i Wrecks. El 2006 va dirigir The Wicker Man 
i va fer l’adaptació cinematogràfica de The Danish Girl, de David Ebershoff. Les seves 
darreres pel·lícules han estat Lakeview Terrace i Death at a Funeral. Pel que fa al teatre, 
darrerament ha escrit In a Dark Dark House, Reasons to Be Pretty, Helter Skelter /Land 
of the Dead, Some White Chick i The Furies. 
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, i és per això que escric el que escric.» Sarah Kane 
 
 

LA PARAULA FETA ACCIÓ 
Taller per a actors professionals a càrrec de Will Keen 
Professora assistent: María Fernández Ache  
 
L’objectiu del curs va ser  treballar l’escolta-comunicació a partir de 
textos de Shakespeare. L’acte de parlar és l’acte d’“aconseguir”: no 
parlem per descriure ni per exposar, sinó per “obtenir” i/o “modificar”. 
Es pretenia fer entendre l’ús del vers com una elecció premeditada del 
personatge a causa de la impossibilitat que sent d’expressar conceptes 
tan grans, profunds i sentits per a ell a través del llenguatge col·loquial.  
Van treballar també el monòleg, considerant en tot moment el públic 
com un personatge més de l’obra. L’objectiu principal va ser treure als 
grans autors del passat la pols dels anys, de les reverències i dels clixés, i 
tornar-los la seva veu, una veu actual i eterna d’allò que és universal...  
 
Will Keen (Anglaterra, 1970) 
Actor. Després d’estudiar a Eton, es va llicenciar en llengua anglesa per la Universitat 
d’Oxford. Al llarg de la seva carrera, iniciada professionalment el 1994, ha estat nominat a 
una llarga llista de premis, entre els quals destaca l’Evening Standard Theatre Award el 
2008 per la seva interpretació de Waste de Harley Granville Barker a l’Almeida. 
Entre les obres en què ha participat destaquen Waste de H. G. Barker, Tom & Viv de M. 
Hastings, Five Gold Rings de Joanna Laurens (Almeida Theatre), Romeo and Juliet de 
Shakespeare (Middle Temple), The Arsonists de Ionesco (Royal Court Theatre), Kiss of 
the Spider Woman de M. Puig (Donmar Warehouse), The Changeling de T. Middleton i 
W. Rowley (Cheek by Jowl), Don Juan de Moliere, Man and Superman de G. B. Shaw 
(Theatre Royal, Bath), Pericles de Shakespeare (Lyric Hammersmith), The Duchess of 
Malfi de J. Webster, The Coast of Utopia de T. Stoppard (National Theatre), The Prince of 
Hambourg de H. von Kleist (Royal Shakespeare Company), The Two Noble Kinsmen de 
Shakespeare, The Tempest de Shakespeare, Dido Queen of Carthage de C. Marlowe 
(Shakespeare's Globe) i Elton John's Glasses de D. Farr (West End).   
 
 

 

COMMOURE’S I COMMOURE 
Curs de dramatúrgia actoral impartit per Marco Calvani 
Assistent/Traductora: Marina Espasa 

Taller dirigit a actors, amb dues parts clarament diferenciades. 
Al matí, els actors van aprendre  a construir la seva pròpia proposta 
escènica creant una obra personal. A la tarda, els actors van treballar 
amb el director en una lectura dramatitzada d’una de les obres més 
destacades de Calvani,  Sota la ciutat (La città sotto). 
L’objectiu global va ser guiar els participants en la formulació d’una 
obra al llarg dels processos essencials (improvisació, escriptura, etc.) i, 
al mateix temps, acompanyar-los a través de les fases necessàries per fer 
que una obra acabada es representi. 
 
Marco Calvani (Itàlia, 1980) 
Dramaturg, actor i director. 
Com a actor, es va formar al Teatro della Limonaia i va formar part de la companyia 
Laboratorio Nove. Ha treballat a les obres MasQueRaid, Guerre Americane, Room Rage, 
Norway Today i A due a due, a les pel·lícules Manuale d’Amore, Riprendimi i Family 
Game, i a la sèrie Grandi Domani, a més de protagonitzar vàries obres seves. 
Sovint director dels seus propis textos, és autor de TeLoLeggoNegliOcchi!, Prima che tu 
dorma, La Vita Bassa, La città sotto  i Olio. El seu text Le Mani Forti  es va poder veure al 
Festival Grec 2007, sota la direcció de Marc Martínez, i posteriorment va fer temporada a 
Barcelona. La seva darrera obra, Penelope in Groznyj, es va estrenar al Kunsthaus 
Tacheles de Berlín el desembre de 2009.  
Calvani és fundador de MIXO’ (www.mixonline.eu), un centre per a joves autors i actors 
fortament compromès amb la creació contemporània. 
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SENSIBLE 
Taller per a actors i coreògrafs a càrrec de Tomeu Vergés 

El treball artístic de Tomeu Vergés se situa entre la dansa i el teatre, 
amb el cos com a punt de partida. En aquest taller no es tractà de seguir 
un curs tècnic sinó que, a partir d'un treball que es recolzà en una 
exploració cinestèsica i sensorial, es proposà un qüestionament i una 
redescoberta del cos com a eina sensible. 

Tomeu Vergés 
Coreògraf, ballarí i actor. 
Des de 1980 resideix a França, on ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria 
professional. Ha treballat amb els coreògrafs Carolyn Carlson, Catarina Sagna, Régine 
Chopinot i François Verret, i amb els directors de teatre Jean François Peyret, Jean 
Jourdheuil, Sophie Loucachevsky i Michel Deutsch, entre d’altres. El 1992 va crear la seva 
pròpia companyia, Man Drake, amb seu a París. Des de 1999, Man Drake ha estat 
companyia resident al Centre Choréographique d'Orléans-Joseph Nadj i l’Isadora/Danses 
au Centre (1999), el Centre Dramatique de Montreuil (2001-2002 i 2006), L'animal a 
l'esquena (Celrà), el CCN de Creteil, l’Atelier de París C. Carlson i La Halle de la Villette de 
París (2008), entre d’altres. Els espectacles de Tomeu Vergés s’han estrenat en diversos 
festivals del món. El seu últim treball, Meurtres d'intérieur s’ha estrenat el gener de 2010. 
Paral·lelament a la seva activitat com a creador, Tomeu Vergés imparteix de manera 
regular tallers a França i arreu d’Europa, així com al Líban, Canadà, Egipte i Turquia. 
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Seminari 
EL SEGLE XXI - COM HO HAS VISCUT? 

Seminari coordinat per Simon Stephens 
 
Cada any convidem un grup de joves autors de diferents països perquè treballin al llarg de l’Obrador d’estiu amb un dramaturg reconegut. Enguany, per 
segona vegada consecutiva, aquest dramaturg va ser Simon Stephens, que va proposar com a tema “El segle XXI – Com ho has viscut?”  A partir d’aquesta 
qüestió, els autors van escriure textos dramàtics breus que, traduïts al català quan s’esqueia, es van presentar al públic en forma de lectures dramatitzades. 
 

“Aquest seminari intentarà comprendre els darrers deu anys. D’una manera o altra. Començarem des de perspectives locals bastant específiques i 
anirem ampliant nous horitzons. Als participants se’ls demanarà que pensin quines han estat les personalitats clau del seu país a l’última dècada. 
Quins han estat els esdeveniments cabdals? Quins han estat els canvis polítics més destacats? Quines han estat les aportacions més significatives a 
l’àmbit de l’art, la música, el cinema, la moda, l’esport o la televisió? Com ha canviat el seu país? Com ha canviat la seva ciutat? Com ha canviat el seu 
municipi? Compartim tots plegats alguna cosa? Som al caire del desastre? Som a la cresta d’una ona d’algun tipus de millora social impossible 
d’imaginar abans i que és el resultat dels avenços tecnològics més actius des de l’inici del segle XIX? I com podrien els dramaturgs donar resposta a 
alguna d’aquestes preguntes?” 
 

Autors participants: Sarah Berthiaume (Quebec), Blanca Doménech (Espanya), Ceren Ercan (Turquia), Samuel Gallet (França), Ella Hickson (Escòcia), Ferran 
Joanmiquel (Catalunya), Alban Ketelbuters (França), Oliver Kluck (Alemanya), Jimena Márquez (Uruguai), Àlex Mañas (Catalunya) i Artur Palyga (Polònia).   

 
 

 
 
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), Sea Wall (2008) i 
Punk Rock (2009). 
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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 EL SEGLE XXI - COM HO HAS VISCUT?   Els autors emergents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Berthiaume (Quebec) 
 
Sarah Berthiaume és autora, directora, actriu i cofundadora de la 
companyia Abat-Jour Théâtre. Cursa estudis a I’Option-Théâtre Lionel-
Groulx, d’on es llicencia el 2007. De la seva primera peça com a autora, 
Le Déluge après, se’n fa una lectura dramatitzada al Festival d'Avinyó 
2007 i és duta a escena al théâtre de la Rubrique en un muntatge dirigit 
per Michel Bérubé. El 2009 es fa una lectura dramatitzada de la seva 
obra Disparitions a càrrec de Robert Bellefeuille, en el marc de la 
primera edició de Dramaturgie en dialogues. El gener de 2010 dirigeix 
Simon a toujours aimé danser de Simon Boulerice, presentada a la sala 
Jean-Claude Germain del Théâtre d’Aujourd’hui. Sarah també ha 
participat en residències d’escriptura a Ste-Irénée (a Charlevoix) i a les 
Éditions du Diable Vauvert (al sud de França) amb Yukonstyle, la seva 
pròxima obra de teatre, que es podrà veure en la 10a edició del Festival 
du Jamais Lu, en forma de lectura dramatitzada dirigida per Martin 
Faucher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blanca Doménech (Espanya) 
 
Llicenciada en Dramatúrgia per la RESAD. En els seus inicis 
professionals treballa com a guionista de televisió, fins que el 2005 
trasllada la seva residència a Menorca, on viu quatre anys i col·labora 
amb el Cercle Artístic de Ciutadella, fent de professora a les II Jornades 
de Teatre i de lectora del Jurat del Premi Born. La seva primera obra 
teatral és Eco, publicada per Editorial Fundamentos (2001). És també 
autora dels reculls de contes Plaza de la Libertad, publicat per la 
Revista Mercasa (2005), i Poemas arrugados, finalista del XVI Premi 
Illa de Menorca i publicat per l’Editorial Menorca S.A. El seu últim text 
dramàtic, Vagamundos, ha estat guardonat amb el Premio Calderón de 
la Barca 2009 i serà publicat pel Ministerio de Cultura. Actualment 
treballa com a col·laboradora a l’Editorial Santillana. 
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Ceren Ercan (Turquia) 
 
Llicenciada en Crítica Teatral i Dramatúrgia per la Universitat 
d’Istanbul. Del 2001 al 2003 és editora de la pàgina web 
tiyatrodan.com, que també va fundar. Els seus articles han aparegut en 
revistes com Time Out Istanbul, Tiyatro Tiyatro, Oyun i Istanbul. 
Des del 2003 treballa com a dramaturga al Teatre Municipal Bakırköy 
d’Istanbul. A més a més, també ha estat la dramaturga de The Notary, 
la darrera obra de la companyia amb seu a Istanbul VEDST, que es va 
estrenar durant el 16è Festival Internacional de Teatre d’Istanbul. Des 
de 2006 coordina el projecte de teatre contemporani “New Text, New 
Theatre”. També fa cursos d’escriptura teatral a estudiants de 
secundària. 
És cofundadora i dramaturga de la companyia “oyun depose”, amb la 
qual ha participat en diversos festivals, com ara el Wiener Festwochen 
d’Àustria, el Beyond Belonging de Berlín i el Culturescapes de Suïssa. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samuel Gallet (França) 
 
Després d’haver estudiat lletres i teatre a París, estudia al Departament 
d’escriptura dramàtica de l’Ensatt (Ecole nationale supérieure des arts 
et des techniques du théâtre), d’on es llicencia el 2006. El 2007 passa a 
formar part del col·lectiu Troisième Bureau. El 2008 gaudeix d’una 
residència d’escriptura organitzada pel CEAD a Montreal. Durant la 
temporada 2008-2009, és autor resident de Lardenois et Cie al Théâtre 
de Pivas (Ardèche). Les seves obres han estat dirigides per Philippe 
Delaigue, Marie-Pierre Bésanger i Guillaume Delaveau. Ell mateix s’ha 
encarregat de la posada en escena d’Oswald de nuit, un poema-rock 
musicat per Baptiste Tanné. Tres de les seves peces han estat emeses 
per France Culture. Autopsie du Gibier i Encore un jour sans, obra 
finalista al gran premi de literatura dramàtica 2009, estan publicades 
per Éditions Espaces 34. Communiqué numéro 10 apareixerà a la 
mateixa editorial el 2011. 
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Ella Hickson (Escòcia) 
 
Dramaturga i directora. Amb Eight, l’obra amb la qual debuta el 2009, 
guanya un Fringe First Award i el Premi Carol Tambor al millor 
muntatge d’Edimburg. Posteriorment l’obra s’ha pogut veure a Nova 
York, Florida i el West End londinenc. Enguany ha tornat a Edimburg 
amb una nova peça, Precious Little Talent, que ha obtingut un gran èxit 
de crítica i públic. Per a The Old Vic New Voices 24 Hour Play, el juliol 
de 2009 escriu This is not the End, amb la qual guanya The Lilian Baylis 
Award a l’excel·lència. El passat mes de març estrena la seva obra per 
als migdies Soup. Actualment col·labora amb el Traverse Theatre com a 
primer Dramaturg Emergent Associat (Emerging Playwright on 
Attachment), una iniciativa conjunta amb el Playwrights’ Studio - 
Scotland’s Partnership Projects. A més a més, està escrivint un guió per 
a la BBC Scotland i una novel·la, i treballa amb el Roundhouse de 
Londres en un projecte radiofònic. Ella Hickson és la dramaturga més 
jove que publica a la prestigiosa editorial Nick Hern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ferran Joanmiquel Pla (Catalunya) 
 
Es forma com a actor al Centre de formació teatral El Galliner de Girona 
i en dansa contemporània en els centres Àrea i La Caldera de Barcelona. 
Treballa com a ballarí en les companyies Búbulus Menuts i Iliacan, així 
com d’actor en produccions com ara Eixam (dirigida per Jeremy 
Silverstein) i Miniatures violentes (dirigida per Victoria Spunzberg). 
Es forma en escriptura teatral i dramatúrgia en diferents cursos de la 
Casa de Cultura de Girona i en l’Obrador de la Sala Beckett. Com a 
dramaturg, ha guanyat tres premis: l’XI Premi Boira de Vic per Riu 
Gener (2008); el Josep Ametller de textos teatrals (XLV Premis Recull 
de Blanes 2009) per Dinou; i el VII Premi de Teatre Joaquim M. 
Bartrina de Reus (2009) amb Blau. 
També es forma en Teatre Social i de l’Oprimit i és un dels fundadors de 
la companyia Kilalia, amb la qual realitza diferents projectes de teatre 
social. Actualment treballa com a professor de teatre amb grups de 
joves i impartint l’assignatura de cos a El Galliner. 
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Alban Ketelbuters (França) 
 
Ha estudiat teatre en diverses universitats de París (La Sorbonne i 
Denis Diderot). Està especialment interessat en autors nord-europeus, 
entre els quals destaquen Ibsen, Strindberg o Jon Fosse. El 2009 va 
estudiar la representació de la violència en els muntatges de Thomas 
Ostermeier i Frank Castorf. Aquest any s’ha centrat en la dramatúrgia 
de la violència en les peces teatrals de Lars Norén. El 2008 va prendre 
part en la residència per a dramaturgs que té lloc cada any a Utrecht. La 
seva primera obra, Un peu de nuit, ha estat publicada aquest 2010 per 
L'Avant-Scène Théâtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oliver Kluck (Alemanya) 
 
Neix l’any 1980 a Bergen, a l’illa alemanya de Rügen. El 2007 va 
escriure la seva primera peça teatral (Mut macht Mut), així com el 
recull de narracions Ein Himmel voller Bratschen, i el 2008 el guió 
Ukrainische Verhältnisse. Mentre treballava en un assaig sobre la 
Generació Messe, va desenvolupar una obra sobre el principi d’aquesta 
generació. El maig de 2009, per l’obra Das Prinzip Meese, Oliver Kluck 
va guanyar el Premi a la millor obra d’autor jove al Stückemarkt de 
Berlín. La pejça es va estrenar el passat 6 de febrer al Maxim Gorki 
Theater de Berlín. Anteriorment, a l’octubre de 2009, Zum Parteitag 
Bananen es va representar al Theater Chemnitz. La darrera peça de 
Kluck, Warteraum Zukunft, va guanyar el Premi Kleist 2010 al millor 
dramaturg emergent, que enguany comporta l’estrena mundial de l’obra 
al Ruhrfestspiele de Recklinghausen, en coproducció amb el Deutsches 
Schauspielhaus d’Hamburg. 
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Àlex Mañas (Catalunya) 
 
Després de llicenciar-se en Dret per la UB, estudia interpretació a 
l’acadèmia d’art dramàtic Nancy Tuñón i treballa com a actor amb 
Christina Schmutz i Ever Blanchet. Posteriorment, cursa un postgrau de 
direcció d’actors (URL) i participa en diferents tallers de dramatúrgia, 
on rep classes de Carme Portaceli, Jordi Mesalles, Carles Batlle, Xavier 
Albertí, Rafael Spregelburd i Javier Daulte. És autor de: Decisiones, 
Encuentros, Objetivos, Diez Minutos, Algo (estrenada al Versus Teatre 
de Barcelona i al Teatro Tarambana de Madrid), De Buena Mañana 
(adaptada com a curtmetratge per Isaac Férriz i guanyadora del Premi 
al Públic Mecal), Buscant Herois, En cualquier otra parte… (Premi 
SGAE 2006, estrenada al Festival Grec, Biblioteca de Catalunya, i 
representada a la Casa del Teatro de Bogotá), Què (estrenada al Teatre 
Coliseum de Barcelona), Una de guerra i Una de amor… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jimena Márquez (Uruguai) 
 
És professora de literatura, dramaturga i directora teatral. Ha escrit 
diversos guions televisius. Ha publicat dos monòlegs poètics: Dentro 
(2006) i Pájaro en Blanco (2004). Des del 2005 és directora i 
dramaturga de la companyia independent Japonesita- teatro. Fa poc ha 
rebut el premi Florencio (màxim guardó teatral d’Uruguai) en la 
categoria ‘Revelació’ per la seva obra Cajas Chinas, la qual també estava 
nominada com a Millor text d’autor nacional. També treballa com a 
lletrista de “murgas” i altres categories del carnaval del seu país. 
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Artur Palyga (Polònia) 
 
Estudia Literatura i Lingüística Poloneses a la Universitat Jagiellonian 
de Cracòvia. Després d’haver estat periodista, actualment treballa al 
Teatr Polski i amb l’organització Teatr Grodzki, ensenyant a gent amb 
discapacitats. El 2005 publica un recull d’articles titulat Kochoz imienia 
Adama Mickiewicza. La seva obra Testament Teodora Sixta, estrenada 
el 2006, guanya el concurs “Obra sobre Bielsko-Biaa”. El 2008 guanya 
el premi principal del Festival de Teatre Polonès Contemporani de 
Gdynia amb l’obra Jew. Amb Ostatni taki ojciec, el 2009 guanya el 
primer premi en el concurs de Teatre Polonès Modern. El seu 
Hamlet'44 s’ha representat al Museu de l’Alçament de Varsòvia. El 
2009 ha pres part en el programa del Goethe Institut “After the Fall” 
amb l’obra V(F)-ICD 10 Transformation. 
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Activitats obertes al públic______Lectures dramatitzades 
 
Per tal de donar a conèixer l’obra dels dramaturgs estrangers que participen a l’Obrador d’estiu com a pedagogs, la Sala Beckett va decidir muntar lectures 
dramatitzades d’un dels textos més representatius de cadascun d’ells.  
 
Motortown  
de Simon Stephens  
Traducció de Víctor Muñoz i Calafell 
Direcció: Thomas Sauerteig 
Amb Sara Espígul, Òscar Intente, Pep Jové, Carolina Morro 

Guillem Motos, Maria Pau Pigem, Pau Roca i Jacob Torres 
 
Dilluns 12 de juliol a les 20.30 hores. Al Plató 
 
"No en culpo la guerra. La guerra ja estava bé. La trobo a faltar. És el fet 
d’haver de tornar a això." 
En Danny  torna de Basra a una Anglaterra que  li és estranya i on haurà de 
dur a terme una altra mena de guerra. Allà, visita un vell amor, es compra 
una arma i emprèn un devastador viatge per carretera... 
Escrita durant els atacs terroristes de Londres del 2005, Motortown és una 
resposta ferotge, violenta i controvertida al moviment antibèl·lic – i a la 
guerra mateixa. Caòtica i complexa, poderosa i provocadora, l’obra de 
Simon Stephens retrata un món volàtil i moralment insegur. 

 

La vida bona  
d’Enzo Cormann 
Traducció de Lluís Hansen i Christine Brenot 
Direcció: Ramon Simó 
Amb Paula Blanco, Aina Huguet i Jordi Puig (Kai)  
 
Divendres 16 de juliol a les 18.30 hores. A la Sala Scanner 
 
L’autor de Diktat va crear especialment per a l’Obrador d’estiu La vie 
bonne, que recull dues de les seves peces breus, Je m’appelle (1998) i Le dit 
de l’impétrance (2003). A la primera, l’autor es pregunta quins abismes de 
silenci són els que les desfilades eixordadores d'aquest fi de segle s'entesten 
a enclaustrar, tot donant veu a les víctimes d’un segle de guerra econòmica 
mundial. La segona, d’altra banda, se centra en els prolegòmens d'una 
sessió (massa) previsible de «càsting» i diverses retrospectives en la vida 
d'una noia que vol participar en el rodatge d'una pel·lícula.

 
New Works 
de Neil LaBute 
Amb Will Keen i Neil LaBute  
 
Divendres 16 de juliol a les 15.30 hores. A l’Atri de l’Institut del Teatre 
 
Presentació improvisada dels darrers textos de Neil LaBute. El mateix LaBute va proposar aquesta activitat, arran de la bona entesa sorgida entre l’autor i 
l’intèrpret Will Keen al llarg de l’Obrador d’estiu.
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El segle XXI – Com ho has viscut? 
Diferents textos dels autors internacionals participants en aquest seminari. 
Direcció: Víctor Muñoz i Calafell  
Amb els actors de la Companyia Resident de l’Obrador d’estiu: David Aguilera, Javier Beltran, Míriam Iscla, Albert Pérez, Carme Poll i Meritxell Santamaria. 
 
 
Dilluns 12  de juliol a les 18.30 hores. Sala Scanner 
-M’estava allà, esperant, al pont dels qui no passen!, de Ceren Ercan 
  Traducció de Laura García Lorés i Nihal Mumcu 
-Socialistes, d’Alban Ketelbuters 
  Traducció d’Albert Arribas 
-Smith & Jauch, d’Oliver Kluck 
  Traducció d’Eduard Bartoll 

 
 
 
Dimarts 13  de juliol a les 18.30 hores. Sala Scanner 
-Esquerdes, de Samuel Gallet 
  Traducció d’Albert Arribas 
-La empresa, d’Àlex Mañas 

 

 

 
Dimecres 14 de juliol a les 18.30 hores. Sala Scanner  
-Aquestes són algunes de les meves coses preferides, d’Ella Hickson 
  Traducció de Víctor Muñoz i Calafell 
-Orsai, de Ferran Joanmiquel 
-Auschwitz Cat, d’Artur Palyga 
  Traducció Xavier Farré 

 
 
 
Dijous 15 de juliol a les 18.30 hores. Sala Scanner  
-Con tal de llevar la contra, de Jimena Márquez 
-La zona, de Blanca Doménech 
-Fly me to the moon, de Sarah Berthiaume 
  Traducció d’Albert Arribas 
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Activitats obertes al públic______Instal·lació sonora 
 
A partir del text Alimentamente, d’Helena Gimeno 
Una proposta de Sebastià Brosa 
 
Del 10 al 17 de juliol d’11.00 a 19.00 hores 
Al vestíbul de l’Institut del Teatre 
 
Edició sonora: Bunker 
Direcció de veus: Andrea Segura 
Il·lustracions: You are so overrated 
Producció: Saison 
 

 

Dramangular (www.dramangular.com) va estrenar, amb la col·laboració de 
l’Obrador d’estiu, una instal·lació creada per Sebastià Brosa a partir del 
text teatral Alimentamente d’Helena Gimeno (finalista al premi Fray Luis 
de León de Teatro). Es tractava d’una instal·lació on l’espectador podia 
submergir-se en l’imaginari que proposa el text en un context no teatral i 
alhora podia escoltar material sonor també sorgit del propi text. 

 
Altres activitats                 
 
Cafè amb Ricardo Szwarcer 
Conversa amb el director del GREC 2010 Festival de Barcelona. 
Dissabte 10 de juliol a les 15.15 hores 
A la Cafeteria/Terrassa de l’Institut del Teatre 

 
Trobada  
Teatre i món contemporani: apunts per a la 
revista (Pausa.) 
La revista (Pausa.) va proposar  un debat sobre el 
fet teatral en l’actualitat: models estètics 
i condicionants socio-econòmics. 
Divendres, 16 de juliol de 10.00 a 14.00 hores 
Al Mercat de les Flors (Sala Sebastià Gasch)  
 

Presentació de la col·lecció “Paraula de 
dramaturg”  del Govern de les Illes Balears. 
Dissabte, 17 de juliol a les 15.30 hores 
A la Cafeteria/Terrassa de l’Institut del Teatre 

 
Mostres 
Els alumnes dels tallers impartits per 
Marco Calvani, Neil LaBute i Tomeu Vergés 
van oferir  un petit tast del que havien treballat 
i experimentat durant aquests dies. 
Dissabte, 17 de juliol de 16.30 a 20.30 hores 
A l’Institut del Teatre. Aules d’interpretació (Planta S4)
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Equip del V Obrador d’estiu de la Sala Beckett 
 
 

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 
 
Equip tècnic   Horacio Sosa. Flaco        

Luís Martí 
 
Comunicació i   Ricard Cucurull 
Premsa    Patrícia Font 
 
Administració   Àlex Esteban 
     Tatiana Santa Maria 

 
Fotògraf    Nani Pujol 
 

       Disseny gràfic  Enric Jardí 
 
     
       I l’equip de l’Institut del Teatre de Barcelona 
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Organitzen:  
 

            
 
 
 
Amb la col·laboració de:  

 
 
Royal Court Theatre (Londres), Theatertreffen (Berlin), Galataperform (Istanbul). 
 
 
 
Amb el suport de:  
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Annex 1: 
 

Assistència de professionals a l’Obrador d’estiu 2010___       ___

 
 
10 Cursos, tallers i seminaris  

4 professors de Catalunya 
6 professors d’altres països  
4 assistents/traductors 
 
101 Alumnes:  
72 de Catalunya 
17 de la resta de l’Estat 
12 d’altres països  
 
 

Països d’origen dels participants: Alemanya, Austràlia, 
Catalunya, EEUU, Escòcia, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, 
Polònia, Quebec, Turquia, Anglaterra, Uruguay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Altres professionals 

Autors de la instal·lació Dramangular: Paula Bosch, Sebastià Brosa, 
Helena Gimeno, Raquel Tomàs. 
 
Cafè/Conversa amb Ricardo Szwarcer (director del GREC 2010 
Festival de Barcelona) 
 
Trobada Teatre i món contemporani: apunts per a la revista 
(Pausa.) 
Ivan Alcázar, Glòria Balañà, Carles Batlle, Constanza Brncic, Davide 
Carnevali, Toni Casares, Òscar Dasi, Maria Delgado, Carles Fernández 
Giua, Jordi Fondevila, Simona Levi, Pablo Ley, Ferran Mascarell, Esteve 
Miralles, Vicenç Pagès, Anna Pérez, Magda Puyo, Antoni Ramon, Pere 
Riera, Mercè Saumell, Victoria Szpunberg i Francesc Torrent.   
 

Presentació de la col·lecció “Paraula de dramaturg”   
Pep Cerdà (Delegat d’arts escèniques del Govern Balear), Josep Pere Peyró 
i Aina Tur (autors). 
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Material gràfic                  

Cursos i tallers 

   
Enzo Cormann    Xavier Albertí    Sergi Belbel 

 

   

Carles Batlle      Pere Riera     Neil LaBute 
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Will Keen      Marco Calvani  Tomeu Vergés 
 

Seminari 

   
El s.XXI – Com ho has viscut?  Tutor: Simon Stephens  
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Activitats obertes al públic 

Lectures dramatitzades 

 
 

   
El s.XXI – Com ho has viscut?  Dirigides per VíctorMuñoz i Calafell 
 

   
Motortown, de Simon Stephens. Dirigida per Thomas Sauerteig 
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La vida bona, d’Enzo Cormann. Dirigida per Ramon Simó              New Works de Neil LaBute. Amb Will Keen i Neil LaBute 
 
 

Instal·lació sonora 

   
A partir del text Alimentamente, d’Helena Gimeno. Organitza  Dramangular 
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Altres activitats 

               
Acte inaugural   Cafè amb Ricardo Szwarcer              Trobada revista (Pausa.) 
 
 
 

                                                
Presentació de la col·lecció  “Paraula de Dramaturg”             Cloenda als Jardins del GREC 
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Annex 2: 
 

Recull de premsa                  

ABC, 31/05/2010 

Time Out Barcelona, 8-14/07/2010 

La Vanguardia,14/07/2010 

El Punt, 28/06/2010 

El Punt, 26/07/2010 

La Vanguardia, Culturas. 28/07/2010 

Ànima, 33 (TVC), 7/06/2010 Obrador estiu i Neil LaBute 
http://www.tv3.cat/pprogrames/anima/aniSeccio.jsp?seccio=video# 

Teatral.net 10/07/2010 entrevista a Toni Casares  
 http://www.teatral.net/asp/multimedia/monitor.asp?i=486 

BTV, informatius, reportatge balanç  V Obrador d’estiu, 17/07/2010 
 http://www.btvnoticies.cat/2010/07/17/veterans-i-novells-de-lescena-es-troben-
a-lobrador-destiu-de-la-sala-becket/ 

BTV, vídeo sobre Oliver Kluck per a INFO BTV alemany, 12/07/2010  

Catalunya Ràdio, entrevista a Neil LaBute a El matí de Catalunya Ràdio 
amb Manel Fuentes, 13/07/2010 
http://www.catradio.cat/?seccio=cercador&textBusca=Neil%20LaBute&hiTipology
=AUDIO&hiEmissora=&textBusca=Neil%20LaBute&startDate=01/01/2000&end
Date=26/07/2010 

ACN, vídeo inauguració V Obrador d’estiu, 12/07/2010 
http://www.intracatalonia.es/webACN/cercaContinguts.do?format=video&previsi
on=1 

Icatfm, programa Cabaret Elèctric, entrevista a Toni Casares 
16/06/2010  
 http://www.catradio.cat/audio/448655/Fem-safareig 

Ràdio 4/RNE, informatius, entrevista a Toni Casares, 21/06/2010  

Catalunya Ràdio, informatius, prèvia inici V Obrador d’estiu 
12/07/2010 

Catalunya Ràdio, informatiu, reportatge sobre la Trobada de Neil 
LaBute i els alumnes del taller internacional de dramatúrgia 
16/07/2010  
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JUSTO BARRANCO
Barcelona

I
nfidelidad, infanticidio,
racismo, violación, homo-
fobia, discriminación por
peso, sexismo y cruelda-
des varias. Neil LaBute

(Detroit, 1963), el autor de obras
teatrales comoLa formade las co-
sas, En compañía de hombres
–ambas llevadas al cine por él–,
Gorda o las piezas de Coses que
dèiem avui –que triunfa actual-
mente en la Sala Beckett barcelo-
nesa–, no se ha ahorrado ningún
tema escabroso ni tabú en su tra-
yectoria creativa. Su filosofía está
clara: “Estropear días perfectos

al público burgués. Dar una bue-
na patada en el culo a la audien-
cia”. Primero etiquetado demisó-
gino por En compañía de hom-
bres –en la que dos hombres deci-
den enamorar y dejar a la vez a
una compañera sorda–, luegomi-
sántropo por su ácida visión de
las relaciones humanas, LaBute
prefiere denominarse “realista”,
explicó el lunes a este diario en el
Institut del Teatre, donde partici-
pa en elObrador d'Estiu que orga-
niza la Sala Beckett.
“Prefiero una audiencia disgus-

tada a una desinteresada, porque
esta es la peor ofensa al público
que ha decidido emplear su tiem-
po, que no se puede devolver, en

ver una obra”, explica. Por eso,
añade, es necesario el conflicto.
“Dos personas en un picnic con
buena relación entre ellas no se-
ría una gran obra. Las cosas han
de ir mal, alguien tiene que pagar
un precio para pasar una tarde
entretenida”, ironiza. Y cuenta
que en sus obras suele retratar a
gente normal en situaciones fami-
liares que dan confianza y que,
cuando menos se espera, van en
otra dirección. Entonces la gente
despierta y conecta. “Quiero des-
colocar, que la gente no encuen-
tre las cosas que se supone que
ritualmente tienen que estar, co-
mo el final que deben aplaudir o
las recompensas a los buenos y

los castigos a los malos. Quiero
cambiar esa experiencia colecti-
va tan segura dividiendo a la au-
diencia en grupos más pequeños
y escenas que ocurren detrás de
ellos, que sientan que cualquier
cosa puede pasar. Y dejar el tema
abierto, que no acabe la obra y to-
do resuelto, sino que la gente ten-
ga que seguir pensando al salir,
desafiar una parte de cada uno”.
“Puede suceder en una histo-

ria que veamos a un hombre cuya
mujer, mayor que él, fallece tras
30 años de amor. Y que tras eso
sepamos que este hombre, sin
ella saberlo, se casó con su ma-
dre, que le había abandonado y a
la que luego buscó. Es incesto, pe-

ro con el hombre contando la his-
toria te desafío a que digas que
no es una gran historia de amor.
No hay ningún tema completa-
mente tabú, el asunto es cómo
nos acercamos a él. Creo que mi
teatro no explora tanto la parte
oscura de las personas como esas
grandes zonas grises entre noso-
tros. Ver cómo son de frágiles
nuestras relaciones, lo poco que
cuesta destruir una amistad, el
amor: unmalentendido, una pala-
bra, como en Razones para ser

guapa –que forma trilogía con La
forma de las cosas y Gorda, sobre
la obsesión por la belleza y cómo
respondemos a ella–, en la que to-
do se estropea porque él le dice a
ella que tiene una cara normal.
¡Cómo ha podido! ¡Ella quiere a
alguien que la vea bella!”.
LaBute se hizo mormón en la

universidad de Utah donde estu-
dió teatro, aunque ya no está en
esa órbita tras tratar ácidamente
a unos mormones en una obra.
“De la religiónme interesan el pe-
cado, el perdón, la fe, que tienes
o no, y qué es bueno omalo”. ¿Mi-
sántropo? “Me veo como un rea-
lista. No intento superar cada vez
la fechoría, poner a alguien ama-
tar mascotas. Me quemaría. Yo
querría que todo fuera fantástico,
pero tengo cierta familiaridad
con la gente. Una persona puede
enfadarse y nohablar a su herma-
no en veinte años, y luego poner-
se a llorar por una imagen de la
tele. No somos sólo una cosa, so-
mos una extraña mezcla”.c

Profesor LaBute. El dramaturgo y director de cine estadounidense Neil LaBute participa estos días como profesor en el
Obrador de verano de la Sala Beckett, que tiene lugar en el Institut del Teatre

www.lavanguardia.es

LEA LA INFORMACIÓN Y LA CRÍTICA
SOBRE COSES QUE DÈIEM AVUI EN

LAURA GUERRERO

“Prefiero una
audiencia disgustada
a una desinteresada,
porque esta es la peor
ofensa al público”

El autor de ‘La forma de las cosas’ y ‘Gorda’ participa en el Obrador de la Sala Beckett

Cultura
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CASTELL DE PERALADA

T. +34 972 53 82 92

www.festivalperalada.com

Miércoles 11 agosto - 22h
El Corsario
Con las estrellas de la danza americana del momento.

BALLET DE MIAMI

-

El teatrode la ‘patadaenelculo’
Neil LaBute, que da un curso en Barcelona, explica las claves de su obra
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eil La Bute o Rafel Spregel-
burd repeteixen a l’Obrador.
Què els aporta perquè conti-

nuïn assistint-hi de mestres?
–«Ells aprecien la manera de fer les

classes; és un aprenentatge mutu, més
que unes sessions acadèmiques. Es fan
intercanvis d’idees. També celebren
que l’Obrador es fa sense presses i que
permet fàcilment el traspàs de la for-
mació a la creació i, fins i tot, a l’exhi-
bició. Aquest és un tret que dóna espe-
cificitat a la Beckett.»

–Per exemple, La Bute estrena un
text aquest Grec que va començar a
escriure a l’Obrador de l’any passat.

–«Exacte. La Beckett també es ca-
racteritza per ser una sala que no no-
més estrena un text d’un autor. Com
que el que ens interessa és el drama-
turg, sovint es fan segones i terceres
produccions d’altres textos seus.»

–No és molt de compromís? Hi ha
autors que potser no funcionen per
captar l’interès del públic.

–«No ens interessa que funcioni o
no, sinó que els seus textos reflecteixin
una manera personal d’escriure. Volem
autors que s’entreguin, que defensin
els seus textos.»

–L’Obrador d’estiu es va començar
a fer a Argelaguer. Un curs d’estiu
crida a un espai reservat. Per què
vau baixar a Barcelona?

–«Argelaguer se’ns va fer petit, no
hi cabia tothom. Continuar-hi se’ns fe-
ia complicat, perquè havíem de traslla-
dar la gent en hotels de la comarca. A
mesura que va anar creixent el vessant
internacional, ens vam adonar que es
feia estrany tenir-los apartats de Barce-
lona, mentre es feia el Grec. El lloc
ideal, però, serà la nova seu de la Bec-
kett. Mentre no estigui, serem itine-
rants; tampoc ens agrada establir-nos
en un lloc fix.»

–L’Obrador es fa a l’Institut del
Teatre. No és com jugar fora de casa,
a la competència?

–«No. L’Institut del Teatre és l’espai
on s’ensenya l’escriptura teatral de
manera oficial. Per sort, la Beckett és
el lloc on aquests alumnes, ja autors,
continuen formant-se; fem una espe-
cialització. És veritat que l’Obrador fa
alguns cursos d’iniciació, però està
molt bé que hi col·laborem.»

–Benet i Jornet de jove no s’atre-
via a dir que volia ser autor de teatre
perquè tenia por que el prenguessin
per boig. Els temps han canviat.

–«Avui molta gent escriu teatre i
s’escriu més bon teatre. Però això no
vol dir que es visqui millor. El gran
canvi és que els autors poden estrenar
més fàcilment i fan millors textos. Pe-
rò continua sent difícil viure única-
ment del teatre.»

–Sembla una paradoxa, si ara és
més fàcil ser a les cartelleres.

–«Només en viuen dos o tres direc-
tors mediàtics i quatre actors. La resta
prova de sobreviure amb comple-
ments que poden ser la tele i el cine.»

–També intervé en el cicle del
TNC per promoure autors emer-
gents. Cal un T6, avui?

–«La fàbrica d’autoria no s’ha d’atu-
rar mai. El T6 ha de seguir sempre, i

N caldrien tres sales Beckett de les que hi
ha. Els autors es fan a mesura que es-
trenen les seves obres, que les confron-
ten amb el públic. Cal que tinguin pos-
sibilitats de fer obres de petit format,
però també de format mitjà.»

–Contra el progrés, d’Esteve Soler,
ha passat prou desapercebut, i ara
plouen produccions d’aquest text a
mig món. Com s’explica això?

–«Li val la màxima que no és profe-
ta a casa seva. La seva producció del
T6 (Jo sóc un altre!) és de les que han
tingut millors ocupacions, tot i que la
crítica no ho aprovés. Potser és perquè
ell fa un teatre més popular que intel-
lectual. I hi ha països, com Alemanya,
que no tenen la nostra tradició francò-

fona, que relaciona teatre amb intel-
lectualitat.»

–A l’Obrador, un autor professio-
nal passa examen. És un exercici
d’humilitat poc habitual...

–«És un altre bon símptoma de la
darrera generació d’autors: han dessa-
cralitzat l’acte d’escriptura. S’ha diluït
la pàtina romàntica de l’autor com una
mena d’ésser diví. L’autor ha baixat a
terra, i això ha fet bé a autors i especta-
dors, que s’atreveixen a dir-li que no
entenen el que diu.»

–Per què hi ha millors textos?
–«S’ha abandonat l’obsessió pel

perfeccionament formal i, en canvi, les
obres tenen més d’estómac. Tot i que
siguin més imperfectes, són més ex-
pressives.»

–La Beckett està en un punt de
transició. Hi ha un edifici al Poble-
nou que ha d’acollir la nova sala, pe-
rò s’ha e reformar. La crisi ho podria
aturar?

–«El que intento és que aquest 2010
s’encarregui el projecte executiu de re-
forma. Ja en parlarem, de quan comen-
çarem les obres. M’armaré de pacièn-
cia, però no deixaré d’insistir en la
conveniència d’aquesta obra.»

l’entrevista | JORDI BORDES

«Els autors teatrals ja no són divins»
Toni Casares
DIRECTOR

DE LA SALA BECKETT

La Sala Beckett promou
la cinquena edició dels
Obrador d’estiu. Es
tracta d’uns cursos de
dramatúrgia intensius
que atrapen autors de
pes com Rafael
Spregelburd i Neil La
Bute. Barcelona és un
reclam, però sobretot la
manera àgil d’entendre
el pas de la formació a
la creació i, fins i tot, la
producció.

Treballador impenitent, atén
la premsa l’endemà que hagi
nascut la seva filla. Defensa
l’autoria de casa a Catalunya
i a fora. Sap que són anys
que tocarà insistir perquè les
administracions facin
possible el trasllat a una seu
definitiva: de Gràcia al
Poblenou de Barcelona.
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es que fa dues setmanes es va
anunciar la presentació, al Parla-
ment de Catalunya, de la iniciati-

va popular per a la celebració d’un refe-
rèndum sobre la independència, moltes
persones s’han començat a mobilitzar per
organitzar la recollida de signatures.
Aquesta recollida implicarà milers de vo-
luntaris i voluntàries que hauran de treba-
llar força i de pressa per aconseguir les
220.000 signatures necessàries en el ter-
mini marcat per la llei de consultes. Ha
estat precisament aquesta llei de consul-
tes, aprovada recentment al Parlament de
Catalunya, la que ha permès que aquesta
iniciativa tirés endavant, la qual cosa per-
met o permetrà afirmar que aquesta llei
seria positiva si no fos que en darrer ter-
me, com tothom sap, haurà de ser el go-
vern de Madrid el que doni el vistiplau a
la celebració del referèndum sobre la in-
dependència de Catalunya, i sabem que
Madrid dirà que no. És cert, com diuen al-
guns, o pot ser-ho, que aquesta IP posarà
en conflicte el govern espanyol i el go-
vern català, això si abans el govern català,
que serà un altre, no el que hi ha ara, per-

què les signatures no es podran presentar
fins després de les properes eleccions, de-
cideix acceptar les signatures i demanar
al govern espanyol que li deixi convocar
el referèndum. El que sobta de tot plegat
és que segons la llei de consultes (que de-
pèn de l’Estatut i esperem que aquest arti-
cle no sigui uns dels retallats) qualsevol
iniciativa de consulta popular, i també la
del referèndum sobre la independència,
pot ser presentada per diverses vies, i una
és la petició formal per part del 3% de la
població de Catalunya, que és la via que
es farà servir en aquest cas; per això fan
falta les 220.000 signatures. Però hi ha
una altra via que és presentar la IP a través
dels grups parlamentaris.

Em pregunto com és que aquest grup
de parlamentaris, que van fer possible
amb el seu vot que el Parlament acceptés
la IP, no van presentar-la ells mateixos, i
així haurien estalviat aquesta feina tan
feixuga de recollir signatures als milers
de voluntaris i voluntàries.

És possible que hi hagi algun impedi-
ment legal que desconec i que no els ho
permeti fer; si és així, ho haurien d’expli-
car, perquè si no costa d’entendre. D’altra
banda, havent-se manifestat ja pel dret
d’autodeterminació 600.000 persones,
com s’explica que els nostres parlamen-
taris no s’hagin implicat directament en
aquest procés, recollint el sentiment
d’una part important de la població que
s’ha mostrat clarament partidària de la
celebració del referèndum?

D

Per què ens fan
recollir signatures?

plaça major
CARME FORCADELL

Per què els
parlamentaris, que van fer
possible que el Parlament
acceptés la IP, no van
presentar-la ells mateixos?
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La Sala Beckett potencia la trobada d’autors internacionals
a l’Institut del Teatre, i el centre coreogràfic La Caldera
alterna peces emergents amb altres de creadors residents

El Festival Grec, a més de
ser un aparador d’especta-
cles, és també una màqui-
na de vapor en què els jo-
ves creadors (o no tant jo-
ves) troben espai per po-
sar a prova els seus tre-
balls en procés i rebre la re-
acció del públic. Aquesta
voluntat fa coherent que
l’Obrador d’estiu de la Sala
Beckett se situï a Barcelo-
na durant aquestes dates.
O que La Caldera presenti
treballs dels artistes resi-
dents que han treballat
durant uns mesos a les se-
ves sales d’assaig. O que
l’escenari de la biblioteca
Francesca Bonnemaison
aculli unes lectures d’uns
textos sota el tema, aquest
any, de Joan Maragall.

L’Obrador d’estiu de la
Sala Beckett és la peça
cabdal d’aquest mapa
d’impuls a la creació.
Aquests cursos, que van
acabar dissabte 17, han
permès que autors ja pro-
fessionals reciclin la seva
dramatúrgia. Amb profes-
sors internacionals com
poden ser Neil LaBute,
Marco Calvani, Enzo Cor-
mann o altres autors de
casa però d’abast interna-
cional (Sergi Belbel, po-
sem per cas), autors i ac-
tors treballen a l’ombra de
la programació del Grec
dins de l’Institut del Tea-
tre. Són, principalment,
exestudiants de drama-
túrgia d’aquest centre els
que omplen les classes de
l’Obrador. Hi ha també
presència internacional
en l’alumnat. LaBute, un

Jordi Bordes
BARCELONA

autor i director que s’ha
fet un nom tant al teatre
nord-americà com al cine-
ma i la televisió, ja fa tres
anys que assisteix a
l’Obrador d’estiu. Ho fa en-
cantat. Perquè es merave-
lla de la capacitat de trans-
formar una aula en una
taula de treball, en què
tots poden participar en
l’estructura d’una trama o
de les mateixes rèpliques.
El súmmum de l’èxit s’ha
produït aquest any: un
dels textos que LaBute va
treballar amb actors a
l’Obrador d’estiu el 2009
s’ha convertit en un dels
tres textos breus que Julio

Manrique presenta a la Sa-
la Beckett. Fa setmanes
que s’han exhaurit les lo-
calitats i es confia a trobar
oportunitats per recupe-
rar aquesta dramatúrgia
que cus tres relacions de
parella que es trunquen
sota d’un mateix ambient,
cites infructuoses de res-
taurant: Coses que dèiem
avui. Poca cosa es pot afe-

gir als adjectius elogiosos
de la crítica. És una pro-
posta amb dramatúrgia de
Manrique, ben articulada i
ben interpretada.

L’Obrador d’estiu con-
centra en pocs dies uns
cursos que podrien durar
setmanes. Les sessions
són maratonianes: d’onze
a dues i de quarts de qua-
tre a sis de la tarda. Ni els
professors ni els alumnes
reclamen que ja és hora de
descansar. Pràcticament
no es fan pauses per no ta-
llar el procés de treball. Si
autors com Pere Riera
(Lluny de Nuuk,
2010/TNC) fa un curs
d’iniciació amb teòrica i
sessions pràctiques, Mar-
co Calvani (Le mani forti,
2007/Grec) fa un taller
per a actors. Tot i que ini-
cialment havien de partir
del text Sota la ciutat, fi-
nalment l’autor ha optat
per treballar el caràcter
dels personatges, “perquè
els actors, de seguida, bus-
quen el resultat i no es dei-
xen perdre en la recerca”.
Dijous 15, d’onze a dotze
els va fer córrer, saltar i
plorar. S’imaginaven, amb
l’únic suport de la respira-
ció i les indicacions de Cal-
vani (fos amb la veu, amb
la col·locació del cos o llan-
çant-los objectes perquè
reaccionessin a la por),
que eren en un desert amb
molta set, que arribaven a
un oasi gairebé assecat,
que trobaven un bosc, que
resultava ser massa sal-
vatge i que finalment toca-
ven el mar, fresc i allibera-
dor. Un món ben allunyat,
certament, del seu teatre,
obsessionat a parlar de te-

mes i barris suburbials
(com la violència adoles-
cent o el feixisme més ex-
cloent i desinhibit).

L’Obrador també té una
vessant d’exhibició. És
molt petita i pràcticament
està pensada per als ma-
teixos participants del
curs. Al dimarts del curs es
van aplaudir els dos relats
breus de Samuel Gallet
(Esquerdes) i Àlex Mañas
(La empresa). Simons
Stephens aplegava els dra-
maturgs emergents i els
feia la pregunta El segle
XXI. Com ho has viscut?
Molt més incipient eren
les pràctiques de Riera,

dos dies després. Posaven
a prova les trames d’uns
guions, en què, per exem-
ple, un terrorista a punt de
fer esclatar un tren ajuda-
va una criminal descone-
guda. Difícil de creure?
Per això és la ficció, per re-
tratar el més inversem-
blant, rebla el clau Riera.

dins de la programació
del Grec a La Caldera, Nat-
xo Montero va presentar

Carni di prima qualitá,
un duo d’una dansa física,
de contacte, amb una lleu
dramatúrgia sobre l’amor
de parella. La mirada del
noi era juganera; la de la
dona, reptadora. Els cops
que es donaven l’un amb
l’altre significava l’única
banda sonora de la peça.
Aquell va ser el darrer tre-
ball del cicle Mov i Ment.
La setmana posterior van
rebre la coreògrafa Aydin
Teker. La Caldera tanca
l’oferta al Grec (totes les
actuacions són gratuïtes,
tot i que ja hi ha llista d’es-
pera) amb L’home estam-
pa (de divendres a di-
umenge), una peça teatral

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

10 són les
residències que es
faciliten a
coreògrafs perquè
les seves peces
creixin durant tres
mesos de treball

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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107 és el nombre
d’alumnes de
l’Obrador d’estiu
d’enguany. L’èxit ha
propiciat el trasllat a
Barcelona

Un fragment de
l’obra de Natxo
Montero, a La
Caldera. A sota,
Neil LaBute amb
l’equip de Julio
Manrique i Marco
Calvani en el seu
taller per a actors
a l’Obrador ■ J.

VALLINAS/N. PUJOL
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que l’autora Raquel To-
màs resumeix com “una
història d’amor, verdures i
animals”.

I la biblioteca. L’autor
Josep Maria Miró dirigia
una dramatúrgia amb Mi-
reia Chalamanch i Oriol
Genís. Tot eren poemes de
Joan Maragall espigolats
entre testos de fang de di-
ferents mides. La peça ja
té pautada una gira dins
del Festival Lola. L’any
passat, Marta Buchaca
presentava en aquest es-
pai Les nenes no haurien
de jugar a futbol. Al juny,
s’ha repescat la producció
i ha atapeït el Versus. Dia-
mant en brut. ■

No és una alternativa però sí
que és una oportunitat. Des
d’aquest any el Festival Grec,
com a membre de la xarxa de
festivals d’estiu mediterranis
Kadmos (que integra Avinyó,
Istanbul, Atenes i Barcelona)
ofereix un espai perquè joves
creadors puguin conèixer el
treball de major potència a
Europa alhora que impulsa la
trobada de valors emergents
de la Mediterrània.

Amb el lideratge del Festi-
val d’Avinyó (que ha trobat el
suport financer del Banc Na-
cional de París), onze crea-

dors de la Mediterrània estan
fent pinya, tot veient els mi-
llors espectacles d’aquests
festivals. Cada director de
festival tria dues persones i,
a més, s’han convidat tres
creadors africans. Ricardo
Szwarcer va seleccionar
l’autor Esteve Soler (Contra
el progrés, 2009) i el director
Carles Fernández Giua (La
conquesta del Pol Sud,
2009). Per Szwarcer, aques-
ta és una magnífica oportu-
nitat de conèixer els nous
treballs, que permeten tro-
bar el batec a la dramatúrgia

més rabiosament moderna i
de referència. Aquests viat-
ges que es poden permetre
els autors i directors consoli-
dats és inassumible per als
joves. Se’ls facilita el viatge,
entrades i hotel per a cinc
dies. Només s’estableix el
compromís que compartei-
xin estones junts i que elabo-
rin informes. El grup vindrà a
Barcelona el 2011. I no seria
lògic que l’experiència aca-
bés amb algun projecte en
cartell? Szwarcer admet que
hi ha algun projecte, per ex-
emple amb Esteve Soler.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El projecte Kadmos dóna també oportunitats
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MarcoCalvani,
tratamiento de shock
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EDUARD MOLNER

Nos encontramos con Marco Cal-
vani (Prato, 1980) en el Obrador
d'Estiu, la escuela de escritura tea-
tral de la Sala Beckett que, este
año, han acogido las instalaciones
de l'Institut del Teatre en Barcelo-
na. Calvani, dramaturgo y actor,
imparte el curso dirigido a intér-
pretes, Commoure's i commoure,
que ya en su mismo título es toda
una declaración de su manera de
entender el teatro. Está encantado
con su grupo de alumnos, “tienen
todavía ganas de aprender y se es-
tán formando. Hemos construido
una situación de confianza. El tra-
bajo del actor nunca es tranquilo y
la confianza sirve para romper ba-
rreras, para trabajar la sinceridad
individual, necesitábamosesta con-
fianza a nivel grupal (…) Los acto-
res catalanes sonmuy lanzados, pe-
ro tienen también la capacidad de
profundizar.En cambio el actor ita-
liano es generalmente muy celoso
de su propia intimidad”.
Como actor Marco Calvani se

formó en el Teatro della Limonaia
ymás tarde integró la compañíaLa-
boratorioNove. Ha debutado en el

National de Londres con After Ju-
liet de SharmanMacdonald y tam-
bién ha trabajado en películas co-
moManuale d'amore.Aunquecen-
tramos nuestra conversación en su
trabajo como dramaturgo; en Bar-
celona se pudo ver la versión cata-
lana de Le mani forti, una produc-
ción estrenada en el Grec 2007, di-
rigida porMarc Martínez. Se trata
de uno de sus textos más conoci-

dos, pero Calvani tiene más piezas
que han traspasado las fronteras
de su Italia natal. Esta temporada
ha estrenado, por ejemplo, Penelo-
pe in Groznyj (2009), en la Kuns-
thaus Tacheles de Berlín, una pro-
ducción de su compañía MIXÒ, y
a nuestra ciudad ha llegado con
uno de sus obras más recientes ba-
jo el brazo, La città sotto (2008),
traducida al catalánporMarinaEs-

pasa (Sota la ciutat). La città sotto
está ambientada en un país que ha
llegado a las puertas de la involu-
ción, el retorno del fascismo, con
la complicidad de un sector de la
población asustado ante la prolife-
raciónde la inmigración.Noes difí-
cil adivinar el eco de la situación
política italiana actual, pero Calva-
ni, que ni tan siquiera ha puesto
nombre a sus personajes, subraya
el carácter universal de la situa-
ción, “claro que hay una situación
italiana llevada al extremo, pero se
ha interpretado en sitios tan diver-
sos como Estados Unidos, Israel o
Indonesia y seha entendidoperfec-
tamente sin conocer el referente
italiano. Este tipo de conflictos son
universales. O, comomínimo,muy
europeos”.
Para Calvani el momento italia-

no actual es de riesgo. Preguntado
por si cree realmente que hay peli-
gro de retorno del fascismo, res-
ponde con rotundidad, “sí lo creo.
Existe este peligro. No solamente
por la clase dirigente. Debemos
pensar que la clase dirigente está
allí como reflejo del pueblo. Hay
una tendencia a la indiferencia y a

la ignorancia. Lo que falta en Italia
es la posibilidad de vergüenza por
lo que pasa. Como el sentir ham-
bre y preguntar por el pan. Falta la
responsabilidad de sentir indigna-
ción. Creo que tenemos que partir
de allí. Si no todo va a ser un deba-
te intelectual estéril, y no es intelec-
tualidad lo que falta en Italia, es el
sentimiento de indignación, por-
que hay un montón de cosas por
las que indignarse allí”.

Recientemente estuvimos en el
Festival de Nápoles, donde vimos
montajes como La città di fuori /
La città di dentro, basado en la no-
vela de Angelo Petrella (hablamos
deello enCultura/s),muy compro-
metidos, también, con la realidad
italiana de hoy. A pesar de todo
Calvani no cree que se pueda ha-
blar de una generalización del
compromiso en el teatro italiano:
“sí y no. Está el teatro institucional
que no está interesado en esto, pe-
ro está tambiénunapartede la pro-
fesión que sí quiere decir algo so-
bre el presente. Yo no creo en el
teatro solamente político, pero sí
enel teatroque toma la responsabi-
lidad de un público (…) En perio-
dos de crisis como ahora, la perso-
nas están volviendo al teatro, co-
mounmediomás tangible, y la cu-
riosidad por el teatro está crecien-
do”.

En cualquier caso se trata de un
teatro que ha simplificado sus pro-
puestas, un teatro donde se expli-
can historias con argumentos que
sepueden seguir fácilmente. Calva-
ni no cree que se haya renunciado
auna cierta estética teatral ambiva-
lente, pero sí cree que se deja este
aspectomás en lasmanosdel direc-
tor, “el autor ha recuperado una
tradición de simplicidad. Cierta-
mente reflejamos el tiempopresen-
te y creo que la influencia televisi-
va está allí. Las personas que traba-
jan en la cultura deben preguntar-
se ahora en España, o en Italia, có-
mo se debe hablar al público para
hacerlo consciente, creo que es
una pregunta importante para el
arte, para el acto creativo.”
Marco Calvani entiende que el

teatrodebeprovocar impacto emo-
cional, shock. Sus protagonistas se
mueven en losmárgenes, son seres
primarios, “en mi teatro hay viola-
ciones, lenguaje duro, situaciones
extremas, pero hay también, siem-
pre, un poco de poesía y esperan-
za. En la La città sotto hay una si-
tuación terrible pero también hay
una barriga, un embarazo, un niño
que va a nacer. No debemos auto-
censurarnos, la violencia es algo
censurable en el ser humano, pero
no la podemos obviar, está allí”.

Calvani es directo, evidente, de-
ja de lado las revoluciones teatra-
les del siglo XX para volver a la
convención, a las emociones enci-
ma del escenario; al oficio de con-
tar. En cierto sentido, es un teatro
urgente, ante una situación de
emergencia, en la quehayque reco-
nocer que no se arredra, toma par-
tido. |

Calvani deja de lado
las revoluciones
teatrales del XX para
volver a las emociones
sobre el escenario

Marco Calvani es profesor de interpretación del Obrador d'Estiu MAITE CRUZ


