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Benvinguda 
 
L’Obrador d’estiu de la Sala Beckett: 
un lloc de trobada internacional per a la nova dramatúrgia 
 
Des de fa set anys, la Sala Beckett/Obrador Internacional de 
Dramatúrgia organitza una trobada internacional de dramaturgs 
emergents d’arreu del món. Amb el nom de l’Obrador d’estiu, la segona 
setmana de juliol té lloc un programa intensiu d’una setmana de durada 
format per cursos, seminaris, lectures dramatitzades i altres activitats al 
voltant de la dramatúrgia contemporània, dirigits per alguns dels més 
importants dramaturgs o professors de teatre del moment. 
Enzo Cormann, Martin Crimp, Joseph Danan, Ahmed Ghazali, Lutz 
Hübner, Will Keen, Neil LaBute, David Lescot, Andrés Lima, Falk Richter, 
Alfredo Sanzol, José Sanchis Sinisterra, Rafael Spregelburd, Biljana 
Srbljanovic, Simon Stephens o Theresia Walser han estat, entre d’altres, 
alguns dels professors i tutors de les anteriors edicions, a més dels 
catalans Xavier Albertí, Carles Batlle, Sergi Belbel, Jordi Casanovas o Pere 
Riera. 
La participació de dramaturgs emergents ve avalada per la recomanació 
de prestigiosos teatres, entitats o centres de difusió cultural d’arreu del 
món, els quals no només suggereixen els noms dels autors sinó que 
ajuden a finançar la seva vinguda. Entre d’altres, han col·laborat en 
edicions anteriors el Royal Court Theatre de Londres amb l’ajut del 
British Council; el Festival Theatertreffen i l’Stückemarkt de Berlín, amb 
el Goethe Institut de Barcelona; la SACD de França i l’Institut Francès de 
Barcelona; el teatre Galataperform de Turquia; el CEAD del Quebec; el 
CED de Bèlgica; la Dirección Nacional de Cultura d’Uruguai; el TINFO de 
Finlàndia; la companyia Artistas Unidos de Portugal; l’Institut Italià de 
Cultura de Barcelona; el Govern de les Illes Balears; i la Institució de les 
Lletres Catalanes. 

 
 
 
 
 
El contacte i l’intercanvi en viu d’experiències entre els diferents 
participants, ja sigui dels alumnes amb els seus professors o entre els 
propis autors emergents i altres professionals que visiten l’Obrador, ha 
resultat ser un gran estímul per al naixement de noves idees i nous 
projectes de creació individuals o col·lectius, i és un dels aspectes que més 
clarament justifiquen el creixement i consolidació d’aquest projecte. 
Enguany, a més a més, organitzem la primera edició del 7 d’un cop! (Set 
autors amb garantia de qualitat), un acte pensat especialment per 
donar a conèixer dramaturgs estrangers que ja han passat per anteriors 
edicions de l’Obrador d’estiu i que, des d’aleshores, als seus països 
respectius, s’han consolidat com a autors amb personalitat pròpia i han 
estat mereixedors de premis, publicacions i estrenes. 
Aquest 2012, l’Obrador d’estiu segueix a l’Institut del Teatre de 
Barcelona i incorpora com a espai col·laborador el Mercat de les Flors. 
La seva coincidència amb una nova edició del Grec Festival de 
Barcelona assegura que l’Obrador segueixi connectat, més que mai, amb 
les noves mirades i les sensibilitats més joves de la dramatúrgia europea i 
internacional. 
Esperem sincerament que el programa de cursos i activitats d’aquesta 
setena edició sigui del vostre interès. 
 

 
 
Toni Casares i Víctor Muñoz i Calafell 
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Agenda 
 
Dissabte 7 i Diumenge 8 de juliol________________________ 
Sala Beckett  
11.00h - 14.00h Seminari S. Stephens 
14.00h Dinar  
16.00h - 18.00h Seminari S. Stephens 

 
Dilluns 9 de juliol___________________________________ 
HUB-Pl. Margarida Xirgu 
09.30h Recepció alumnes  
10.00h Benvinguda  
 
Institut del Teatre de Barcelona 
10.20h-14.00h Cursos, tallers:  
A. De Angelis, N. LaBute, A. Lima, P. Miró, M. Rosich, S. Stephens 
 
HUB-Pl. Margarida Xirgu 
14.00h Dinar  
15.15h Un cafè amb...  
14.45h Recepció alumnes J. Sanchis  
 
Institut del Teatre de Barcelona 

15.00/16.00h-18.00h Cursos, tallers i seminari: 
J. Sanchis/ A. De Angelis, N. LaBute, A. Lima, P. Miró, S. Stephens 

 
Mercat de les Flors-Sala Sebastià Gasch 
18.30h Lectures Teatre per a l’època del desig 
-La satisfacció de l’actor quan obre la boca, de Christian Lapointe (Quebec) 
-Fam, d’Anna Wakulik  (Polònia) 
-Little miss, de Rachel De-lahay (Anglaterra) 
 
  

 
 
 

 
 
Dimarts 10 de juliol_________________________________ 
Institut del Teatre de Barcelona 
10.00h-14.00h Cursos, tallers:  
A. De Angelis, N. LaBute,  A. Lima, P. Miró, M. Rosich 
11.ooh-14.00h  Seminari S. Stephens 

 
HUB-Pl. Margarida Xirgu 

 14.00h Dinar 

15.15h Un cafè amb...  

 
Institut del Teatre de Barcelona 

15.00/16.00h-18.00h Cursos, tallers i seminari: 
J. Sanchis/ A. De Angelis, N. LaBute, A. Lima, P. Miró, S. Stephens 

 
Mercat de les Flors-Sala Sebastià Gasch 
18.30h Lectures Teatre per a l’època del desig 
- Pas de trànsit, d’Ayşe Bayramoğlu (Turquia) 
- Una Playstation per a la mama,  de Mario Salazar (Alemanya) 
- B is for Bacon, d’Antonio Rojano (Espanya) 
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Dimecres 11 de juliol_________________________________ 

Institut del Teatre de Barcelona 
10.00h-14.00h Cursos, tallers:  
A. De Angelis, N. LaBute, A. Lima, P. Miró, M. Rosich 
11.ooh-14.00h  Seminari S. Stephens 
 
HUB-Pl. Margarida Xirgu 
14.00h Dinar 
15.15h Un cafè amb...  
 
Institut del Teatre de Barcelona 
15.00/16.00h-18.00h Cursos, tallers i seminari: 
J. Sanchis/ A. De Angelis, N. LaBute, A. Lima, P. Miró, S. Stephens 
 
Mercat de les Flors-Sala Sebastià Gasch  
18.30h Lectures Teatre per a l’època del desig 

- Una marina, de Jacques Albert (França) 
- Kites, Kids and Monkeys, d’Iván Morales (Catalunya) 

 
Dijous 12 de juliol_________________________________ 
Institut del Teatre de Barcelona 
10.00h-14.00h Cursos, tallers:  
A. De Angelis, N. LaBute, A. Lima, P. Miró, M. Rosich 
11.ooh-14.00h  Seminari S. Stephens 

 
HUB-Pl. Margarida Xirgu 

14.00h Dinar 

15.15h Un cafè amb...  

 

Institut del Teatre de Barcelona 

15.00/16.00h-18.00h Cursos, tallers i seminari: 
J. Sanchis/ A. De Angelis, N. LaBute, A. Lima, P. Miró, S. Stephens 
 

Mercat de les Flors-Sala Sebastià Gasch  

18.30h Lectures Teatre per a l’època del desig 

- Ciudad púrpura, de Yamandú Fumero (Uruguai) 
- Mary Poppins, la dona que va salvar el món, de Ricardo Neves-Neves (Portugal) 

 



     

5 
 

Divendres 13 de juliol_________________________________ 
Institut del Teatre de Barcelona 
10.00h-14.00h Cursos, tallers:  
A. De Angelis, N. LaBute, A. Lima, P. Miró, M. Rosich 
11.ooh-14.00h  Seminari S. Stephens 
13.00h Reunió del consell de redacció de la revista (Pausa.), editada per la Sala 
Beckett 
 
HUB-Pl. Margarida Xirgu 
14.00h Dinar 
15.15h Un cafè amb...  
 
Institut del Teatre de Barcelona 
16.00h-18.00h Cursos, tallers i seminari: 
 A. De Angelis, N. LaBute, A. Lima, P. Miró, S. Stephens 
16.00h Reunió del Patronat de la Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de 
Dramatúrgia 
 
Mercat de les Flors-Sala Sebastià Gasch  
18.30h Lectures 7 d’un cop! (Set autors amb garantia de qualitat) 

Dissabte 14 de juliol____________________________________ 
Institut del Teatre de Barcelona 
10.00h-14.00h Cursos, tallers:  
A. De Angelis, N. LaBute, A. Lima, P. Miró, M. Rosich 
11.ooh-14.00h  Seminari S. Stephens 
12.30h Entrevista de (Pausa.) amb els autors de 7 d’un cop! (Set autors amb 
garantia de qualitat) 

 
HUB-Pl. Margarida Xirgu 
14.00h Dinar 
15.15h Un cafè amb...  

 
Institut del Teatre de Barcelona 
16.00h Mostres dels tallers 

 

HUB-Pl. Margarida Xirgu 

21.00h Cloenda 
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Cursos i Tallers  
 
DEL JO A L’ESCENA  
 
Curs d’escriptura teatral amb April De Angelis  
 

 
 
En aquest curs pararem atenció a la divisió clàssica d’escenes i 
n’analitzarem algunes d’obres ja existents. Mirarem com un dramaturg 
crea material a partir de les seves pròpies experiències i com les 
desenvolupa de manera imaginativa en la seva escriptura. Pensarem en 
com aquesta experiència personal es pot relacionar amb el món exterior, 
socialment i políticament. També determinarem quins són els criteris 
dramàtics bàsics per crear una obra de teatre i cada participant, en 
finalitzar el taller, haurà trobat una idea per a una obra original. 
Finalment, mirarem com la forma pot anar més enllà del realisme. 
 
El curs demanarà als participants que s’hi involucrin creativament i hi 
participin a través d’exercicis d’escriptura. 
 
 
 

 
 
 
 
 
April De Angelis 
 
Ha escrit teatre, guions radiofònics i òpera. 
 
Entre les seves obres destaquen Creatures (Lyric Theatre, 1993; Old Vic, 1997; West 
Yorkshire Playhouse, 2004, i Chichester, 2012. També s’ha representat als EEUU, 
Hongria, Polònia i França), The Positive Hour (Hampstead Theatre, 1997), A 
Warwickshire Testimony (Royal Shakespeare Company, 2000), A Laughing 
Matter (Royal National Theatre, 2002), Wild East (Royal Court Theatre, 2005), 
Catch, coescrita amb Stella Feehily, Tanika Gupta, Chloe Moss i Laura Wade (Royal 
Court Theatre, 2006), i Jumpy (Royal Court Theatre, 2011, i Duke of Yorks Theatre, 
2012. S’estrenarà a Hamburg el 2013). També és l’autora del llibret d’òpera Flight 
(Glyndbourne Opera, 1997. També s’ha representat als EEUU, França, Alemanya, 
Bèlgica i Holanda). 
 
De Angelis ha impartit cursos amb el Departament internacional del Royal 
Court Theatre a Índia, Rússia, Geòrgia, Ucraïna, Síria, Egipte, Tunísia, Cuba i 
Mèxic. 
 
Actualment ensenya escriptura teatral a mitja jornada a la Universitat d’Essex. 
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Jumpy* 
 
“-Tens alguna mena de crisi. 
-Se’n diu fer-ne cinquanta. Tu també 
la deus tenir.” 
 
Hi havia una època en què la Hilary 
protestava a  Greenham. Ara les seves 
protestes solen centrar-se en 
persuadir la seva filla adolescent que 
no ensenyi gaire carn. Una comèdia 
familiar sincera i divertida que 
qüestiona les ansietats paternes i la 
vida després dels cinquanta.  
 
Jumpy es va estrenar al Royal Court 
Theatre de Londres l’octubre del 2011 
i es reestrenarà al West End el proper 
mes d’agost. 

 
 

 

Wild East* 

En Frank té l’entrevista de feina: és 
la seva gran oportunitat. Només ha 
de convèncer dues dones 
formidables de l’empresa i tindrà 
l’oportunitat de tornar a Rússia. 
Però, d’alguna manera, la història els 
anirà en contra... 

Wild East es va estrenar al Royal 
Court Theatre de Londres el febrer 
de 2005. 

 

 
 
Amongst People*  

La periodista Lara i el seu home, en 
Richard, antic diputat i autor de 
novel·la negra, són una parella feliç i 
exitosa. Després d’haver-se traslladat 
a una exclusiva barriada de moda, 
conviden els seus veïns Caitlin i Joe, 
un matrimoni d’avançada edat, a 
sopar. Quan el sistema de seguretat 
falla i els porta el menjar un 
desconegut, el sopar pren un rumb 
totalment inesperat. 

Amongst Friends, una sàtira social 
plena d’humor negra, es va estrenar 
al Hampstead Theatre, Londres, el 
maig de 2009.

 
 

 

Plays 1* 

Aquest primer volum del teatre 
complet d’April De Angelis inclou 
algunes de les obres més 
significatives de l’autora anglesa: 
Ironmistress, Hush, Playhouse 
Creatures i The Positive Hour. Van 
precedides per una introducció a 
càrrec de la mateixa autora. 

 
* Tots els llibres estan publicats per 
Faber&Faber 
( www.faber.co.uk ) 
 

 
  

Algunes obres d’April De Angelis:  

 

http://www.faber.co.uk/
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TEATRE A LA PLAÇA. TEXTOS PER A UN TEATRE DE CARRER 
DEL SEGLE XXI (SENSE XANQUES)   
 
Taller especialitzat de dramatúrgia amb José Sanchis Sinisterra 
 

 
 
La Història ens diu que el teatre profà va néixer a la plaça pública com a 
cristal·lització d’un variat conjunt d’activitats lúdiques, moltes d’elles irreverents. 
Avui en dia, quan el carrer torna a ser com un Petit Teatre del Món on es juguen 
alguns dels més aguts i urgents conflictes de la nostra vida en comú, potser cal 
replantejar-se una teatralitat que, fugint dels recintes més o menys sagrats de l’Art, 
s’inscrigui críticament als espais urbans. Allà on l’Àgora vol recuperar el seu lloc, 
usurpat pel Mercat. 
Aquest taller pretén –des de l’escriptura, però apuntant també a l’actuació– 
investigar la potencial teatralitat d’algunes figures del nostre entorn urbà més 
immediat, des dels top-manta, les estàtues humanes o els músics ambulants, fins a 
les arcaiques manifestacions de la joglaria medieval: els venedors de remeis-per-a-
tot, els curanderos, les endevinaires, els exhibidors de proeses i prodigis, els 
profetes de l’Apocalipsi… i un llarg etcètera. 

 
 
 
   José Sanchis Sinisterra  
 

Dramaturg director i pedagog. El 1977 funda a Barcelona El Teatro Fronterizo, que 
dirigeix fins al 1997. Des de 1988 al 1997, dirigeix la Sala Beckett de Barcelona, seu 
d’El Teatro Fronterizo. Ha impartit cursos, seminaris i tallers de Dramatúrgia 
Textual, Dramatúrgia Actoral, Dramatúrgia de Textos Narratius i Escriptura 
Dramàtica arreu d’Europa i Amèrica Llatina. Ha publicat assaigs i articles de 
teoria teatral i pedagogia en diverses revistes, gran part dels quals han estat 
recollits al llibre La escena sin límites. Fragmentos de un discurso teatral (Ñaque 
Editora, Ciudad Real, 2002). La mateixa editorial va publicar, el 2003, 
Dramaturgia de Textos Narrativos, que exposa la seva metodologia sobre la 
teatralització de relats.  
 
Entre les més de 30 obres que porta escrites, destaquen Terror y miseria en el 
primer franquismo (quatre escenes,1979), La noche de Molly Bloom, de l’Ulisses 
de James Joyce (1979), Ñaque o De piojos y actores (1980), Carta de la Maga a 
bebé Rocamadour, de Rayuela de Julio Cortázar (1985), Pervertimento y otros 
Gestos para nada [textos breus] (1986), ¡Ay, Carmela! (1986), Perdida en los 
Apalaches (1990), Valeria y los pájaros (1992), El cerco de Leningrado (1993), El 
lector por horas (1996), Sangre lunar (2001), Flechas del ángel del olvido (2004) 
i Vagas noticias de Klamm (2009). 
 
Entre els diversos premis que ha obtingut, destaquen el Premi de Teatre “Carlos 
Arniches” (1968), el Premio Nacional de Teatro (1990), el Premi d’Honor de 
l’Institut del Teatre de Barcelona (1996), el Premi “Max” al Millor Autor (1998 i 
1999), el Premio Nacional de Literatura Dramática (2003) i el premi “Life 
Achievement Award” del XXIII International Hispanic Theatre Festival de Miami 
(2008). 
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NOCTURNS   
 
Curs d’escriptura teatral amb Pau Miró 
 

 
 
La nit és un territori fèrtil. La convoquem i apareixen personatges suggerents. 
Situacions embolcallades d’una atmosfera plena de matisos. Paraules que brollen a 
través d’un filtre exigent. 
Hi ha animals que s’amaguen de dia i surten a caçar de nit. Hi ha plantes que només 
s’obren quan desapareix la llum del sol. I hi ha personatges que només passegen els 
seus secrets quan es fa fosc. 
Curs d’escriptura teatral en què el punt de partida és la nit i el punt d’arribada, la 
llum, és a dir, la creació d’una peça breu que ens permetrà abordar qüestions 
essencials de l’escriptura dramàtica: 
 
-L’inici d’un text, a través d’exercicis per obrir la porta “a un nou univers”.  
-Desplegament del material: com es generen els mecanismes de coherència interna? 
-I una mirada al final: què s’ha de tenir en compte a l’hora de concloure un 
material? 
 
6 sessions i 34 hores amb la particularitat que una d’aquestes sessions s’iniciarà ben 
entrada la nit i conclourà amb les primeres clarors del dia. 

 
 
 
 
Pau Miró 
 
Actor, dramaturg i director. Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre de 
Barcelona (1998), ha participat com a actor en diversos muntatges teatrals. S’ha 
format com a dramaturg en diferents seminaris de la Sala Beckett impartits per 
Carles Batlle, Sergi Belbel, Xavier Albertí, José Sanchis Sinisterra i Javier Daulte, 
entre d’altres. Fundador de la companyia Menudos, ha estrenat com a autor i 
director La poesia dels assassins (Teatre Malic, 2000), Una habitació a l’Antàrtida 
(Teatre Malic, 2002), Paraigües elèctrics (Sala Trono Villegas, Tarragona, 2003) i 
Happy hour (Teatre Lliure, 2004), una versió de L’oncle Vània, de Txèkhov. 
Posteriorment ha estrenat Plou a Barcelona (dir. Toni Casares, Sitges Teatre 
Internacional i Sala Beckett, 2004. Ha estat traduïda a set idiomes i s’ha estrenat al 
Piccolo Teatro di Milano), Bales i ombres (dirigida per ell mateix, Teatre Lliure, 
2006) i Somriure d’elefant (també amb direcció pròpia, Biblioteca de Catalunya, 
Festival Grec de 2006). Durant la temporada 2008-2009 ha dut a terme una 
trilogia «animal» formada per Búfals (Temporada Alta, 2008), Lleons (TNC, 2009) 
i Girafes (Festival Grec, 2009), que va rebre el premi de la Crítica al millor text. 
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LLANÇAR-SE A LA PISCINA: COM COMENÇAR A 
ESCRIURE TEATRE   
 
Curs d’introducció a l’escriptura teatral per a joves d’entre 14 i 18 anys,  
 amb Marc Rosich 
 

 
 
Et volten mil històries pel cap i no saps com posar-les en ordre ni per on començar? 
Tens la imaginació plena de personatges que demanen a crits ser portats a l'escena? 
No cal tenir por: aquest curs t'ajudarà a llançar-te a la piscina. Només has d'escoltar 
les veus del teu cap i deixar que flueixin amb plena llibertat sobre la pàgina en 
blanc. 
 
A partir d'exercicis pràctics d'escriptura, tant d'escenes breus com monòlegs, volem 
oferir un primer contacte, distès i fresc, amb el món de la dramatúrgia, per 
capbussar-se de ple i sense complexos en les regles del joc teatral.

 
 
 
Marc Rosich 
 
Dramaturg, director, actor i traductor literari. Llicenciat en Periodisme i Traducció 
per la UAB, s’ha format en l’escriptura dramàtica als seminaris de l’Obrador de la 
Sala Beckett, on actualment imparteix classes de dramatúrgia.  
 
Entre els seus darrers treballs destaquen: Voices of Passion (creació amb Calixto 
Bieito, Betty Nansen Teatret, Copenhaguen, 2010), Autorentat (Staatstheater 
Stuttgart / Romea, 2011), l’adaptació de Pedra de Tartera de M. Barbal (TNC, 2011) 
i el llibret de l’òpera L’ombra de Byron (amb música d’Agustí Charles, Staatstheater 
Darmstatd / Liceu, 2011). Per a la Companyia Romea, ha signat amb Bieito les 
dramatúrgies de Don Carlos de Schiller (2009), Tirant lo Blanc de J. Martorell 
(2007, Premi Crítica BCN millor dramatúrgia) i Plataforma de M. Houllebecq 
(2006). Amb Rafel Duran, ha fet la versió de Mort de dama de Ll. Villalonga (TNC, 
2009). Amb el director Antonio Calvo ha estrenat Nel dì della vittoria (2009), 
L’odissea d’Homer (2009), N&N (2008), Enfermo imaginario (amb Pau Miró 
2008), Duty Free (2006) i Entre Meses Variados (2006). Ha estrenat també el 
llibret d’òpera La Cuzzoni (amb música d’A. Charles, Darmstadt, 2007), Party Line 
(2006), De Manolo a Escobar (2006), Surabaya (2004, Finalista Premi Fundació 
Romea 2004) i Copi i Ocaña al Purgatori (2004). 
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UNA UNIÓ PERFECTA: DRAMATURGS, ACTORS 
I EL MONÒLEG  
 
Taller per dramaturgs i actors amb Neil LaBute  
i Jessie Mills  
 

 
 
Considero que el monòleg és una eina teatral important (o la més important) de 
totes les que té a l’abast el dramaturg. Ens permet penetrar un personatge d’una 
manera que és exclusiva d’aquest procés i del propi mitjà. 
Al llarg del curs espero explorar el monòleg i la seva utilitat amb un grup de 
dramaturgs i actors en què els primers crearan una peça per als segons. 
Dramaturgs i actors treballaran en parelles per crear un monòleg que serà utilitzat 
com a part de la mostra col·lectiva al final del curs. Això es farà a través d’una sèrie 
d’exercicis –dirigits tant a dramaturgs com a actors– que seran treballats per cada 
parella fins que el text per a la mostra estigui a punt. 
Cada dia els actors representaran el material que els han escrit els dramaturgs, 
afinant d’aquesta manera la nova peça de teatre. 
Durant el curs, els actors tindran l’oportunitat de treballar amb una altra directora 
professional, la nord-americana Jessie Mills (al mateix temps que els dramaturgs 
treballen pel seu compte). A les sessions de la tarda, dramaturgs i actors es trobaran 
per veure el treball i fer-ne una valoració conjunta. 

 
Neil LaBute 
 
Director, guionista i dramaturg nord-americà. 
El 1993 va estrenar el seu primer èxit, In the Company of Men, premiada per 
l’Association for Mormon Letters. Posteriorment la va adaptar al cinema i va rebre 
el premi al millor director 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, tres peces curtes que retraten 
descarnadament l’església dels Adventistes del Setè Dia. 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 The Mercy Seat, escrita com a resposta als atemptats de l’11-S a 
Nova York. A partir d’aleshores, la seva carrera teatral ja no ha tingut aturador, amb 
títols com Gorda (2004), Some Girl(s) i Wrecks (2005), In a Dark Dark House 
(2007), Reasons to Be Pretty (2008) o In a Forest, Dark and Deep (2011). 
 
El mes de juny de 2010 la Sala Beckett va estrenar Coses que dèiem avui, que 
recollia tres peces breus de l’autor nord-americà: Helter Skelter, Romance i The 
Furies. El muntatge va ser un dels grans èxits d’aquella edició del Festival Grec i, 
després d’una llarga gira, es va poder tornar a veure a La Villarroel el 2011. Enguany 
se n’ha estrenat la versió castellana al Teatro de la Abadía de Madrid. 
 
 
Jessie Mills  
 
És una directora i professora de teatre de Chicago establerta a Nova York centrada 
en dur a escena obres originals i adaptacions escèniques. Ha dirigit Memory of Fire, 
Stagelights i Upon a Weaving. 
Mills ha fet cursos i tallers de direcció escènica a  New York University, 440 Studios, 
Piven Theatre Workshop, Northwestern University and Carnegie Mellon University.   

  
  



     

12 
 

 
 
 
 

 
 
This is how it goes* 
 
La Belinda i en Cody Phipps semblen ser la típica 
parella americana: una jove parella d’enamorats, 
casats, amb fills i una casa luxosa. Típica excepte que 
en Cody és, en gairebé cada aspecte, un outsider: “ric 
i negre i diferent”, en paraules de la Belinda, la qual 
se sent atreta per un antic company d’escola blanc 
que fa poc ha tornat a la ciutat. 
Mentre la lluita pel seu afecte s’esdevé amb un teló 
de fons tan aparentment serè com un quadre de 
Norman Rockwell, la Belinda i en Cody qüestionen 
obertament la base de la seva atracció inicial, deixant 
la porta oberta a la intolerància, l’engany i la traïció. 

 
 
 
 

 
 

 
In a Dark Dark House* 

 
Els germans Terry i Drew són com la nit i el dia. Les 
extraordinàries circumstàncies del seu retrobament 
els porten a deixar anar els records curosament 
oblidats de la seva infantesa. 
La trobada amb una noia guapa que fa forats al 
circuit de golf en miniatura del seu pare provocarà 
una ona expansiva que farà que les seves vides no 
tornin a ser iguals. 
Una exploració de fins on pot arribar la lleialtat 
familiar, In a Dark Dark House es va estrenar a 
Europa al teatre Almeida de Londres, el novembre 
de 2008. 

 
 
 
 

 
 
 
Reasons to Be Pretty* 
 
Un dia a en Greg se’l sent admetre que la seva xicota 
Steph no és cap bellesa però que no la canviaria per 
res del món. L’Steph queda feta pols; en Greg no 
entén en què s’ha equivocat. 
Mentrestant, en Kent, el millor amic d’en Greg, es 
debat entre presumir de com  n’és de guapa la seva 
dona i perseguir una nova companya de feina que 
està molt bona. 
Última part de la trilogia de Neil Labute sobre 
l’obsessió de la societat actual per les aparences, 
Reasons to Be Pretty es va estrenar al teatre Almeida 
de Londres el novembre de 2011. 
 
* Tots els llibres estan publicats per Faber&Faber 
( www.faber.co.uk ) 
 

  

Algunes obres de Neil LaBute:  

 

http://www.faber.co.uk/


     

13 
 

INTERPRETAR AMB “LA QUALITAT” 2  
 
Taller d’interpretació per a actors professionals amb 
Andrés Lima 
 

 
 
El treball es desenvoluparà a partir d’allò que Andrés Lima anomena LA 
QUALITAT, conjunció d’allò “essencial” que proposa el text i allò “personal” que 
proposarà l’actor. La divisió del treball per jornades serà la següent: 
 
I. Escalfaments i jocs 
II. La qualitat 
III. Interpretació de textos 
 
Per a aquest treball, els actors participants en el taller hauran d’escollir dos textos, 
ja siguin clàssics o contemporanis. Un d’ells serà un diàleg en què hauran de 
treballar junts dos dels participants en el taller. L’altre text serà un monòleg, i cada 
actor podrà escollir lliurement el text que consideri més interessant. Per a tots dos 
casos, la temàtica de les escenes haurà de girar al voltant d’una d’aquestes  
3 premisses: 
 
1-Primer amor (i no, no es tracta d’escollir un fragment de l’obra homònima de 
Beckett) 
2-Sóc capitalista 
3-Escenes de personatges històrics (per exemple, la trobada entre Margaret 
Thatcher i Augusto Pinochet) 

 
 
 
 
Andrés Lima  
 
Director de la companyia Animalario, ha dirigit moltes obres de teatre, entre las 
quals destaquen Falstaff, Urtain, Qué te importa que te ame, Marat-sade i Las 
alegres comadres de Windsor, aquesta última a la Comédie Française de París. 
 
Ha dirigit en teatres com el María Guerrero, la Zarzuela, la Abadía o el Festival de 
Mérida, girant por tot l’Estat amb gran repercussió. Entre altres premis, ha estat 
guardonat amb tres premis Max com a director. 
 
En cinema, ha treballat com actor a les ordres de Milos Forman, David Serrano, 
Imanol Uribe o Miguel Albaladejo. També ha intervingut en diverses sèries 
televisives, com ara Policías, Periodistas y Aida. Finalment, com a actor de teatre 
ha participat en El Libertino, dirigit per Joaquín Hinojosa, Hamelín de Juan 
Mayorga o La penúltima de Harold Pinter, entre altres peces teatrals.  
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Seminari  

“TELL ME WHAT YOU WANT, WHAT YOU REALLY, REALLY WANT. 

WELL I’LL TELL YOU WHAT I WANT, WHAT I REALLY, REALLY 

WANT.”- TEATRE PER A L’ÈPOCA DEL DESIG 

 

 
 
 
Seminari coordinat per Simon Stephens 
  
A l'Obrador d'estiu cada any convidem un grup de joves dramaturgs de diferents 
països perquè treballin al llarg de la setmana amb un dramaturg reconegut. El 2012, 
igual que ja hem fet els tres darrers anys, el tutor dels participants en aquest 
seminari internacional serà Simon Stephens, que ha proposat, com a tema, Teatre 
per a l’època del desig: 
 
“Els éssers humans ens definim per la nostra consciència. Som conscients de 
nosaltres mateixos. La nostra consciència es desplega per l’espai-temps. Sabem on 
som. Sabem quan hi som. Coneixem el nostre passat. Coneixem el nostre futur. I 
aquesta consciència del futur, aquesta percepció de la inevitabilitat de la nostra 
mort, ens mena inexorablement al desig. Volem conformar les nostres vides abans 
de morir. És el pal de paller de la nostra conducta. És el fonament de tot el que fem. 
Som el que desitgem. 
Mai no hem pogut portar a la pràctica aquest desig de manera tan immediata. La 
tecnologia ens ha dut a una situació en què podem i, per tant, CAL que accedim 
immediatament a cada bocí d’informació que desitgem. Totes les cançons que 
volem sentir, les podem sentir a l’instant. 

 
 
 
 
 
 
 
Totes les pel·lícules que volem veure, les podem veure a l’instant. A tots els llocs on 
volem anar, hi podem anar a l’instant. Tot el que volem comprar, ho podem 
comprar a l’instant i ho podem comprar sense diners de debò, que només destorben 
i fan nosa. 
D’altra banda, vivim en una època d’explosió demogràfica exponencial i 
desenfrenada. Al planeta hi sobra gent i a totes aquestes persones els guia el desig 
d’exhaurir els nostres recursos. Ens quedem sense petroli. Ens quedem sense aigua. 
Ens quedem sense recursos minerals. 
El 2008, a causa de la cobdícia que imperava en els mercats d’inversió d’arreu 
d’occident, el capitalisme mundial va estar a punt d’anar-se’n en orris. I, tot i així, 
en aquests quatre anys d’ençà del tancament de Lehman Brothers no s’ha 
aconseguit posar fre a la cobdícia. 
En l’esfera internacional, s’ha definit la brutalitat de règims cèlebres per la seva 
opressió com la repressió governamental de la llibertat individual de desitjar. 
Qualsevol obstacle davant la possible materialització immediata del desig es percep, 
en major o menor grau, com a brutal. 
El taller que dirigiré analitzarà com es manifesta el desig en els diferents països i 
cultures teatrals de tots els participants. Em fixaré en el que els dramaturgs volen 
fer, assolir i escriure. Valoraré fins a quin punt els seus contextos culturals 
particulars poden afectar aquests desitjos. Estudiaré com poden aprofitar el desig 
per desencadenar la seva obra. Analitzaré l’eufòria i el caos que suscita aquesta 
exteriorització sense impediments del desig en l’àmbit psicològic individual i la 
política internacional.”  S. Stephens 
 
Enguany, els dramaturgs participants són Jacques Albert (França), Ayşe 
Bayramoğlu (Turquia), Rachel De-lahay (Anglaterra), Yamandú Fumero 
(Uruguai), Christian Lapointe (Quebec), Iván Morales (Catalunya), Ricardo 
Neves-Neves (Portugal), Antonio Rojano (Espanya), Mario Salazar 
(Alemanya) i Anna Wakulik (Polònia). 
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Simon Stephens  
 
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), Punk Rock (2009), A Thousand Stars Explode in 
the Sky (escrit amb David Eldridge i Robert Halman, 2010), Marine Parade (2010), 
The Trial of Ubu (2010), T5 (2010) i Wastwater (2011). Les seves obres s’han 
estrenat als teatres més importants 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.  

 
Actualment és director artístic associat al Lyric Hammersmith de Londres.
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Wastwater and T5 
 
Situada a la rodalia de l’aeroport de 
Heathrow, Wastwater és un tríptic 
el·líptic –una instantània de tres parelles 
que fan una elecció que determinarà el 
seu futur. En Harry està a punt d’anar-
se’n d’Anglaterra; la Frieda sap que no el 
tornarà a veure. La Lisa i en Mark estan a 
punt de consumir una traïció sexual que 
els durà a un lloc més fosc del que mai 
havien pensat que fos possible. La Sian té 
una proposta aterradora per a en 
Jonathan. I no acceptarà un no com a 
resposta. 
Wastwater reprodueix l’estructura 
flexible i innovadora del gran èxit 
d’Stephens Pornography: tres parts que, 
entrellaçades però desmuntables, es 
poden separar i ser interpretades en 
qualsevol ordre. 
Aquest volum també conté el monòleg T5, 
que va ser representat a la Sala Beckett el 
2011 com a part del díptic Londres. 

 
 
 

 
 
Punk Rock 
 
Basada en les seves experiències com a 
professor, l’obra d’Stephens explora les 
tensions subjacents i la potencial 
violència d’un grup d’eloqüents estudiants 
de disset anys de casa bona. Amb 
elements d’El vigilant del camp de sègol, 
Punk Rock segueix la història de set 
estudiants en l’últim any d’institut que 
s’enfronten a les pressions de 
l’adolescència mentre es preparen pels 
exàmens finals per intentar entrar a 
Oxbridge. Són un grup de joves educats i 
intel·ligents, plens d’aspiracions, que a 
poc a poc aniran revelant la disfunció i la 
violència latent que es coïen sota la 
superfície de la prosperitat.

 
 
 

 
 
Motortown  
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Plays 1, 2, 3:  
 
A més a més, Simon Stephens té 
publicats 3 volums de teatre complet, 
que recullen bona part de la seva obra: 
 
Plays 1: Bluebird, Christmas, Herons i 
Port 
Plays 2: One Minute, Country Music, 
Motortown i Pornography 
Plays 3: Harper Regan, Punk Rock, 
Marine Parade i On the Shore of the 
Wide World  
 

* Tots els llibres estan publicats per 
Metheuen Drama 
(http://www.acblack.com/drama ) 
  

Algunes obres de Simon Stephens:  

 

http://www.acblack.com/drama


     

17 
 

  

Els autors emergents participants al seminari

 
 Jaques Albert  (França)  
 

 
 
És autor, actor i ballarí. Juntament amb Céleste Germe, Maëlys Ricordeau i Jacob 
Stambach, és membre fundador de la companyia de teatre Das Plateau. Participa 
activament en la creació de peces híbrides, en les quals teatre, art performatiu, 
cinema, música i dansa es combinen i es confronten. Les peces de Das Plateau 
s’han presentat a La Ménagerie de Verre, el Théâtre National de Strasbourg 
(festival Premières), el CDN de Gennevilliers, el festival Actoral i el Théâtre 
Garonne. 
El març de 2012 Éditions Théâtrales li ha publicat SIG Sauer Pro, Le Bon Chemin i 
Día de Mucho, Víspera de Nada. 
SIG Sauer Pro ha estat traduïda a l’alemany i forma part de l’antologia Scène 12, 
Neue französische Theaterstücke (2009). L’obra ha estat presentada en forma de 
lectura dramatitzada a la Mousson d’été, el Théâtre du Rond-Point, el Théâtre de 
la Colline i el Lieu Unique (Das Plateau / Actoral). També ha estat interpretada i 
retransmesa en directe per ràdio France Culture.

 
Ayşe Bayramoğlu (Turquia) 
 

 
 
Nascuda a Istanbul el 1980, Ayşe Bayramoğlu es va llicenciar en Escriptura 
Dramàtica per la Universitat Kadir Has el 2009. Ha escrit diverses obres de teatre 
i diversos guions per a la televisió i el cinema. El 2010 va guanyar el premi 
Dramaturg de l’any amb la seva primera obra representada, Hakiki Gala (La gala 
original), que també s’ha publicat. Les seves dues altres peces teatrals, Düğün 
(Casament) i Beraber ve Solo Şarkılar (Solo i a cor), es van estrenar el 2011. Per 
les dues va tornar a ser nominada al premi Dramaturg de l’any. 
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Rachel De-lahay (Anglaterra) 
 

 
 
 
Actriu i escriptora. La primera peça llarga de Rachel De-lahay, The Westbridge 
(abans SW11), va resultar coguanyadora del premi Alfred Fagon 2010 i va ser 
representada la tardor passada al Jerwood Theatre Upstairs del Royal Court 
Theatre. 
Rachel ha participat al Programa d’escriptors joves del Royal Court i ha estat 
seleccionada com una dels 10 Writersroom de la BBC, amb el Bush Theatre com a 
teatre associat. Recentment ha completat una residència al Royal Court Theatre.

Yamandú Fumero (Uruguai) 
 

 
 
 
Director, dramaturg, actor i docent nascut a Montevideo el 1983. Va estudiar 
literatura a l’I.P.A. És graduat per l’Escuela Municipal de Arte Dramático en 
l’especialitat d’actor i llicenciat en Direcció teatral pel mateix institut. La 
temporada 2010-2011 va dur a terme una posada en escena al Teatro Solís amb el 
director argentí Rubén Szuchmacher. 
El 2007 va codirigir i interpretar l’obra Limbo. El 2009 va coescriure i interpretar 
La sonrisa del emperador, amb la qual va guanyar el Premi de Dramatúrgia 
COFONTE. Ha escrit i dirigit Los Aristócratas (2008-2009, amb la qual va 
participar a l’Encuentro de Teatro del Mundo de la Patagonia, Punta Arenas, Xile, 
el 2009), El azul (2009) i Rapsodia (2010, amb la qual va guanyar una Menció 
Honorífica als Premis Anuals de Literatura). Aquest 2012 ha dirigit La cantante 
calva d’Eugéne Ionesco, projecte guanyador de la crida del Centro Cultural de 
España de Montevideo. 
El 2011 va ser jurat als Premis Anuals de Literatura del Ministeri d’Educació i 
Cultura d’Uruguai. 
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Christian Lapointe (Quebec) 
 

 
 
Dramaturg, director de teatre i actor, Christian Lapointe és el director artístic de 
Théâtre Péril i artista associat a Recto-Verso, una companyia artística 
multidisciplinar amb seu a la ciutat de Quebec. Va estudiar teatre al Conservatoire 
d'art dramatique de Québec i a la National Theatre School of Canada. Des de l’any 
2000, ha treballat majoritàriament amb teatre simbolista (Yeats, Villiers de l’Isle 
Adam) i obres inserides en el corrent teatral anomenat In-yer-face théâtre (Kane, 
Crimp). Lapointe també és l’autor d’un cicle d’obres agrupades sota el nom de 
Théâtre de la Disparition. Ha dirigit les seves pròpies obres, entre les quals 
destaquen Sepsis, CHS (abreviació de "combustió humana espontània") i Anky ou 
la fuite / Opéra du désordre, amb el Festival TransAmériques de Montreal, el 
Carrefour international de théâtre de Quebec i la selecció oficial del Festival 
d’Avinyó. Les seves peces s’han representat a Canadà, Austràlia, Vietnam i França. 
El 2010, el Canada Council for the Arts li va atorgar el premi John Hirsch. 

Iván Morales (Catalunya) 
 

 
 
Involucrat en el moviment de ràdios lliures dels 80 i editor de fanzines en la 
dècada dels noranta, amb més de vint anys treballant com a actor en cinema, 
teatre i televisió, ha tingut la sort d’aprendre a la vora de mestres tan diversos com 
Dario Argento, Sílvia Munt, Ulises Dumont, los hermanos Calatrava, Manuel 
Morón, Marcel Borràs, Lydia Zimmermann, Daniel Monzón, Roger Gual, Marc 
Martínez, Jordi Vilches, David Trueba o Miquel Cors, entre molts d’altres. 
Ha escrit els guions de llargmetratges com Mi dulce o El truco del manco i ha 
dirigit uns quants curtmetratges, essent Dibujo de David l’últim, pel qual ha rebut 
un grapat de premis de gran valor sentimental i decoratiu. També ha dirigit 
lectures dramatitzades de textos propis o aliens, com El estado de sitio d'Albert 
Camus. 
Sé de un lugar és el seu debut com a autor i director teatral. Actualment prepara 
l’obra de creació col·lectiva Els desgraciats.  
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Ricardo Neves-Neves (Portugal) 
 

 
 
Ricardo Neves-Neves és graduat en teatre per l’ESTC i llicenciat en estudis teatrals 
pel FLUL. És fundador i director de la companyia Teatro do Eléctrico, on ha escrit 
i dirigit O Regresso de Natasha, Manual, Black Vox – Histórias Negras em Teatro 
de Terror, A Porta Fechou-se e a Casa era Pequena i Fantoches Gigantes. Per a 
Teatro do Eléctrico també ha dirigit A Festa de Spiro Scimone. És autor de Delírio 
non-desvario, escrit per encàrrec de la Sociedade Portuguesa de Autores. Com a 
actor, ha participat en obres d’Ernest Hemingway, Anton Txèkhov, Bertolt Brecht, 
Bernard Pomerance, Alain-René Lesage, Hideki Noda, Gil Vicente, Almeida 
Garrett, Fernando Pessoa, Miguel Castro Caldas i Fernando Villas-Boas.

Antonio Rojano (Espanya) 
 

 
 
Nascut a Còrdova el 1982, és autor, entre altres peces, de Sueños de arena, La 
decadencia en Varsovia, El cementerio de neón o Fair play, textos pels quals ha 
rebut diversos guardons, com ara el Premi Nacional de Teatre Calderón de la 
Barca, el Premi Marqués de Bradomín o el Premi Caja España de Teatre Breu. 
Internacionalment, el 2006 va ser convidat a participar al Festival de Dramatúrgia 
Emergent Interplay Europe i el 2010 va ser becat per assistir a la Summer 
International Residency for Emerging Playwrights del Royal Court Theatre de 
Londres. El seu darrer treball ha estat l’escriptura del videojoc Deadlight, que 
aquest estiu es presentarà per a Xbox Live Arcade. 

  



     

21 
 

Mario Salazar (Alemanya) 
 

 
 
Nascut el 1980 a Berlín. Servei civil substitutori en un hospital psiquiàtric. Màster 
en Ciències Polítiques, Estudis nord-americans i Literatura Llatinoamericana per 
la Freie Universität de Berlín i la Universitat de Xile. També ha estudiat escriptura 
amb Moritz Rinke i Michael Lentz a l’Institut Alemany de Literatura de Leipzig 
(Deutsches Literaturinstitut). L’obra Alles Gold was glänzt va ser convidada a 
l’Stückemarkt del Theatertreffen del Berliner Festspiele 2011 i s’estrenarà el 
proper mes de novembre al Theater Heidelberg dirigida per Milan Peschel. La seva 
darrera peça, Am Leben werden wir nicht scheitern, formarà part del festival de 
joves autors d’Essen Stück Auf! 2012 i del Heidelberger Stückemarkt 2012. 
Actualment escriu l’obra de teatre Hieron i la novel·la epistolar Hans. Mario 
Salazar viu a Berlin.

Anna Wakulik (Polònia) 
 

 
 
Anna Wakulik estudia antropologia a la Universitat de Varsòvia. També és 
graduada en escriptura dramàtica pel Laboratorium Dramatu de Varsòvia dirigit 
per Tadeusz Slobodzianek. Ha estat semifinalista (2009) i finalista (2010) del 
Premi de teatre Gdynia. La seva obra Krzywy domek va ser una de les 5 peces 
finalistes i es va presentar en forma de lectura dramatitzada al festival de teatre 
polonès contemporani R@PORT a Gdynia el passat mes de novembre (també se’n 
va fer una versió radiofònica). També és autora de Sans souci (Teatre Polonès, 
Poznan) i Helzbieta H. (Teatre Nacional Wybrzeze, Gdansk). El juliol de 2011 va 
participar a la Residència internacional d’estiu per a dramaturgs emergents del 
Royal Court Theatre amb A Time to Reap. 
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Activitats obertes al públic  
 
Lectures dramatitzades  
 
“TELL ME WHAT YOU WANT, WAT YOU REALLY, REALLY WANT. 
WELL I’LL TELL YOU WHAT I WANT, WHAT I REALLY, REALLY 
WANT.”- TEATRE PER A L’ÈPOCA DEL DESIG 

 
Lectura dels textos dels autors internacionals participants en aquest seminari. 
 
Direcció: Thomas Sauerteig  
Amb els actors de la Companyia Resident de l’Obrador d’estiu: Javier Beltrán, Mai 
Boncompte, Ignasi Guasch, Oscar Jarque, Jordi Llovet, Karolina Morro 
 
 
Dilluns 09 de juliol____________________________ 
Mercat de les Flors-Sala Sebastià Gasch  
18.30h Lectures Teatre per a l’època del desig 
- La satisfacció de l’actor quan obre la boca, de Christian Lapointe (Quebec) 
Traducció al català de Jordi Prat i Coll 
- Fam, d’Anna Wakulik  (Polònia) 
Traducció al català de Xavier Ferré 
- Little miss, de Rachel De-lahay (Anglaterra) 
Traducció al català de Marc Rosich 
 
Dimarts 10 de juliol____________________________ 
Mercat de les Flors -Sala Sebastià Gasch  
18.30h Lectures Teatre per a l’època del desig 
- Pas de trànsit, d’Ayşe Bayramoğlu (Turquia) 
Traducció al català de Babel Traductors  
- Una Playstation per a la mama,de Mario Salazar (Alemanya) 
Traducció al català de Maria Bosom 
- B is for Bacon, d’Antonio Rojano (Espanya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimecres 11 de juliol____________________________ 
Mercat de les Flors -Sala Sebastià Gasch  
18.30h Lectures Teatre per a l’època del desig 
- Una marina, de Jacques Albert (França) 
Traducció al català d’Albert Arribas 
- Kites, Kids and Monkeys d’Iván Morales (Catalunya) 
 
Dijous 12 de juliol____________________________ 
Mercat de les Flors -Sala Sebastià Gasch  
18.30h Lectures Teatre per a l’època del desig 
- Ciudad púrpura, de Yamandú Fumero (Uruguai) 
- Mary Poppins, la dona que va salvar el món, de Ricardo Neves-Neves (Portugal) 
Traducció al català de Maria Arnal 
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Sala Beckett presenta:  
 
7 D’UN COP! 
(SET AUTORS AMB GARANTIA DE QUALITAT) 
 

 
 
 
La Sala Beckett organitza des de fa sis anys, en el marc de l’Obrador d’estiu, un 
seminari internacional d’autors emergents d’arreu del món que, recomanats per 
teatres, centres de creació, instituts de cultura o festivals dels respectius països de 
procedència, vénen a Barcelona a rebre un curs especialitzat a càrrec d’un 
dramaturg de prestigi internacional (Ahmed Ghazali primer i Simon Stephens en 
l’actualitat) i a compartir, entre ells i amb altres creadors, els seus textos, projectes 
i inquietuds.  
 
Des de la primera edició, l’any 2007, han passat pel Taller Internacional de 
l’Obrador d’estiu joves autors procedents de països de vegades tan dispars com 
Alemanya, Anglaterra, Brasil, Finlàndia, França, Itàlia, Líban, Lituània, Polònia, 
Portugal, Quebec, Turquia, Uruguai o Xipre. En tots els casos, es tracta de 
dramaturgs que, malgrat tenir encara una trajectòria professional incipient, ja 
havien començat a destacar per alguna de les seves estrenes en els països 
respectius i havien merescut l’atenció de festivals, teatres i centres de promoció de 
l’autoria contemporània. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enguany, per primer cop, hem volgut tornar a convidar alguns d’aquells joves 
autors que en el seu moment van participar en alguna de les edicions de l’Obrador 
d’estiu. Són 7 dramaturgs que, en els països respectius, ja han començat a deixar 
enrere l’etiqueta d’emergents o de ‘joves promeses’ i han passat a ser realitats 
plenament consolidades. Concretament, es tracta de Paco Bezerra (Espanya), 
Marta Buchaca (Catalunya), Davide Carnevali (Itàlia), Guillem Clua 
(Catalunya), Oliver Kluck (Alemanya), Nick Payne (Anglaterra) i Frédéric 
Sonntag (França). Set dramaturgs de procedència diversa però que tenen coses a 
dir i maneres originals de fer-ho. Conversarem amb ells i mostrarem fragments 
d’obres seves per conèixer la seva escriptura. 
 
Considereu, per tant, aquest acte com una carta de recomanació de la Sala Beckett 
per a tots aquells que, interessats en la dramatúrgia contemporània, cerqueu nous 
autors, nous textos i nous projectes amb una garantia mínima de qualitat. 
 
Divendres 13 de juliol a les 18.30  
Mercat de les Flors-Sala Sebastià Gasch 
 
Direcció: Jordi Prat i Coll 
amb Màrcia Cisteró, Pau Quero, Xavier Ripoll, Oriol Ruiz, Pau Sastre, Lucía Torres i 
Neus Umbert.  
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Altres activitats 
 

 
 
Un menú teatral (acció dramatúrgica i gastronòmica) 
 
Amb l’objectiu que pugueu conèixer les fornades més recents d’autors teatrals, 
l’Obrador d’estiu ha cedit un espai a dramaturgs que ja han acabat o estan a punt 
d’acabar els estudis de Dramatúrgia de l’Institut del Teatre perquè puguin donar 
conèixer la seva escriptura. Cada migdia, a l’hora de dinar, una peça de teatre 
breu perquè les assaboriu tot menjant o prenent un cafè. Unes delicatessen 
escrites especialment per a l’ocasió. Bon profit! 

 
Els autors: 
 
Cristina Cordero 
Enginyera informàtica. Ha estrenat Més enllà de la foscor, coescrita amb tres 
autors més, a la Sala Beckett, La llei dels Grimm, coescrita amb Núria Vizcarro, i 
el llibret d'òpera Quasi una cenerentola. Ha dirigit els musicals Ulisses, Assassins 
i The Sorcerer. També ha fet de traductora i d'ajudant de direcció. 
 
Denise Duncan 
Periodista, actriu i directora. Accèssit al Premi Marqués de Bradomín 2005 per 
Negra, estrenada a Costa Rica, on també ha estrenat Latinas i Un día cualquiera 
(coautora). És una de les autores de Més enllà de la foscor, estrenada aquesta 
temporada a la Sala Beckett. 
 
 
 
 

Orioll Estefanell 
Format a l'Escola d'Arts i Oficis de Vic, i amb el Grau mitjà d'Estudis Musicals, ha 
escrit i/o dirigit Cinc (2006), A reveure, Occitània (2008), El retaule sense 
flautista (2009), La persiana (2011), La Plaça. Ceci n'est pas un délogement 
(2012) i Pell de rinoceront (2012). 
 
Sergi Marí Pons 
Economista, actor i director. Ha editat Lucrècia o Roma Libre de Joan Ramis i 
Ramis, de 1769, i n'ha dirigit la posada en escena, per la qual ha guanyat el premi 
BOTIL (Balears Ofereix Teatre i Literatura) 2011. 
 
Marga Parrilla 
Periodista. Escriptura i lectura dramatitzada  La Bella Misteriosa, Institut del 
Teatre’12. Ajudant de Direcció Flor de nit en concert, Teatre Condal'11. Direcció de  
Sara i Eleonora, La Riereta ’09. 
 
Anna Maria Ricart 
Ha fet cursos d’escriptura a l’Obrador de la Sala Beckett, on el 2009 va presentar 
la lectura dramatitzada del text Tancat per reformes. 
 
Salvador S. Sánchez 
Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la UAB. Combina els seus projectes 
teatrals amb projectes audiovisuals com a guionista i editor de guió. És un dels 
dramaturgs de Més enllà de la foscor, presentada a la Sala Beckett el febrer de 
2012. 
 
Núria Vizcarro Boix 
Actriu. Guanyadora del Premi Nacional de Teatre Castelló a Escena 2012. És 
autora de Mediocres, amb la Cia. Buits i Nous (Versus Teatre 2011 i Teatre Gaudí 
2012) i d'una de les peces de Més enllà de la foscor, de la Cia. Taaroa Teatre (Sala 
Beckett, 2012), entre d'altres. 
 
Albert Boronat Herreros  
És fundador, dramaturg i codirector de la companyia Projecte NISU i treballa 
habitualment amb la companyia Obskené.   
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Un cafè amb... 
 
Cada migdia, una conversa amb participants de l’Obrador d’estiu i/o del Grec. 
 
A les 15.15 hores 
HUB-Pl. Margarida Xirgu 

 
 

 
Mostres 
 
Els alumnes dels tallers impartits per Neil LaBute, Pau Miró i Marc Rosich  
oferiran un petit tast del que han treballat i experimentat durant aquests dies. 
 
Dissabte 14 de juliol a les 16.00 hores 

 

l’Obrador d’estiu al Núvol 
 
Núvol és una capçalera digital dedicada a la cultura que aspira a omplir un buit a 
la catosfera. Núvol es proposa cobrir aquells esdeveniments i actes culturals, 
novetats editorials, exposicions o concerts, estrenes teatrals, etc. que els diaris 
convencionals han deixat de tractar per falta de paper o simplement perquè no 
formen part de la cultura mainstream o no són un producte d’un gran grup. Núvol 
es nodrirà de les aportacions de moltes persones que ja fan coses a la xarxa a títol 
individual, sigui a través d’un blog o d’un compte de twitter, sigui en newsletters o 
plataformes col·lectives o en pàgines temàtiques. I ho farà amb l’objectiu d’aplegar 
amb criteri tots aquests esforços, que sovint queden dispersos, per tal de sumar i 
contribuir a crear una massa crítica important. Núvol no quedarà reclosa en 
l’àmbit cultural català, sinó que ha d’estar alerta al que passa a l’estranger i obrir 
finestres a altres publicacions digitals de fora a través de links o intercanvis amb 
altres publicacions. La nostra voluntat és generar un discurs lúcid al voltant del 
que passa i ens passa, i de donar als nostres continguts una sortida editorial que 
contribueixi a la difusió dels documents que publiquem més enllà del dia a dia. 
 
Enguany, podreu trobar el dia a dia de l’Obrador d’estiu al web del Núvol 
(www.nuvol.com), on la dramaturga Aina Tur anirà deixant les seves 
impressions i opinions sobre aquesta VII edició de l’Obrador d’estiu. 

http://www.nuvol.com/
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Equip del VII 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 
 
Producció    Mireia Farrarons  

Roser Soler 
      

Equip tècnic    Horacio Sosa. Flaco 
        
Comunicació    Carme Clúa 
 
Premsa    Patrícia Font 
 
Fotògraf    Nani Pujol 
 
Administració   Bel Bordes/Àlex Esteban 

     Tatiana Santa Maria 
 
Pràctiques Màsters en  Maria Arnal (Institut del Teatre) 
Estudis Teatrals,  Amèlia Bautista (UB) 
Producció i Gestió cultural Laura Mihon (Blanquerna-URLL) 
  Veronika Schlereth (Universität de Leipzig) 
   
                                                                 
Disseny gràfic  Enric Jardí 



     

27 
 

  


