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En un institut de secundària, els estudiants creen un grup 
secret a les xarxes socials per compartir tafaneries, vídeos 
i notícies vàries sobre els professors. Però en descobrir-
ho, els professors no es queden amb les mans creuades: 
amb el suport d’alguns dels estudiants, s’infiltren al grup 
i actuen en conseqüència. Quina serà la reacció dels pares 

dels alumnes en assabentar-se’n?
Una obra que qüestiona el paper d’alumnes, pares i professors en el 

sistema educatiu actual. 
Antisocial és una obra d’Active Art que combina creació col·lectiva, 

teatre documental i tècniques performatives a partir de l’observació, 
amb l’objectiu d’explorar nous tipus de teatralitat i noves estructures 
dramàtiques. L’obra va ser originalment produïda pel Teatrul 
Național Radu Stanca i la Universitatea Lucian Blaga de Sibiu. 
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Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que 
passa a la Beckett!

facebook.com/SalaBeckett 
instagram.com/salabeckett
facebook.com/FabulaMundiEurope
@salabeckett
Comenta el semimuntat amb #Antisocial
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Bogdan 
Georgescu

Artista, observador. Eines que fa servir: la dramatúrgia, 
el teatre comunitari, la composició de vídeos, la 
producció, la intervenció social, la direcció de projectes. 
Receptor d’una beca Soros de l’UEP 2004, exalumne 
de l’Institut 2 de la Cornerstone University i membre 
del CEC Arts Link (residència a la Brown University, 
Programa Escriure per a l’Escena). Treballa com a artista 
en processos creatius basats en la col·laboració amb la 
comunitat i en la interdisciplinarietat per al projecte 
Active Art, com ara The Sensitive Map, RahovaNonstop, 
Build your community!, The Evacuation of The Student’s 
Culture House in Timisoara, The Countryside Tour, The 
House of People, Kickstart Limanu, ROGVAIV, For The 
Win, Triple Point, Everything is realities i Antisocial.
Entre les obres de teatre i els guions que ha escrit, 

destaquen Romania! Kiss me (produïda per Play 
Company a Nova York el 2006 i el Teatre Nacional 
d’Iaşi el 2009), House of People (Presó de Màxima 
Seguretat, Craiova), I am special (turneulatara.blogspot.
com), XXXCartoons (experiment teatral participatiu 
en un escenari virtual), el “blogbook” documental 
cornerstoneinstitute5.blogspot.com, D.W. (un text en 
3D), ROGVAIV (publicat al PAJ - Performance Arts 
Journal, vol. XXXV, n. 1/2012, núm. 103, i per MIT 
Press, Cambridge MA), FTW, Triple Point, Everything 
is realities i ANTISOCIAL. El seu canal de youtube és 
bo2gdan.

L’any 1989, els diferents règims comunistes que 
governaven l’Europa de l’Est, signants del pacte de 
Varsòvia, van caure i tots els seus països van començar 
una transició democràtica i la transformació de les seves 
economies socialistes cap a una economia de mercat 

capitalista.
Romania no en va ser una excepció i el desembre de 1989 va 

protagonitzar una revolució que va culminar amb l’execució del 
dictador, Nicolae Ceauşescu, i la presa de poder per part d’una 
nova estructura política anomenada Front de Salvació Nacional.
La constitució de 1991, reformada l’any 2003, identifica Romania 

com una república parlamentària democràtica i multipartidista. 
L’any 2004 el país entra a l’OTAN i el 2007 a la Unió Europea. 
Durant el govern de Ceauşescu, tot i que el Partit Comunista havia 

condemnat la pràctica religiosa, l’Església Ortodoxa Romanesa va 
ser tolerada, la qual cosa va comportar una dependència sota el 
règim. Avui, Romania és un estat laic i hi ha llibertat de confessió 
religiosa, però la influència de la religió ortodoxa és molt gran i 
més del 85% de la població es declara de confessió ortodoxa. La 
pràctica religiosa, doncs, és molt estesa, també entre els més joves. 
A més, el país continua sent significativament rural, amb només 
un 55% de la població habitant les ciutats.
Des de la revolució, el sistema educatiu romanès ha viscut 

constants canvis i l’educació és un bé públic fonamentat en 
els valors democràtics i la diversitat. Existeixen, tanmateix, en 
l’aparell administratiu (també en el sistema educatiu), vestigis 
de l’antic règim caracteritzats pels suborns, l’autoritarisme 
del professorat i la importància del prestigi de certes escoles i 
instituts, simbolitzat per les competicions anomenades Olimpíades 
escolars a nivell nacional. 

Aleix Fauró

Fabulamundi. Playwriting Europe és un projecte de cooperació entre teatres, 
festivals i organitzacions de 5 països europeus (Alemanya, Espanya, França, 
Itàlia i Romania).
L’actual edició del projecte Fabulamundi (maig 2015-novembre 2016) gira 

entorn de la temàtica ‘Crossing generations’. En aquest context, els teatres 
i institucions participants en el projecte organitzaran muntatges de peces 
teatrals, lectures dramatitzades d’obres, residències artístiques d’autors, 
tallers i xerrades obertes al públic, entre altres activitats. Durant la temporada 
2015-2016, la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia organitza 
3 semimuntats d’obres proposades pels altres països, acompanyades d’una 
residència artística dels autors corresponents. Alhora, posa a l’abast dels 
altres socis del projecte les obres de 12 autors catalans i espanyols: Marta 
Buchaca, Jordi Casanovas, Guillem Clua, Llàtzer Garcia, Josep Maria Miró, 
Pau Miró, Pablo Messíez, Alfredo Sanzol, Mercè Sarrias, Victoria Szpunberg, 
Antonio Tabares i Paco Zarzoso.

Més informació a: www.fabulamundi.eu

Amb el suport de:

Sobre Fabulamundi

El context

XI Obrador d’estiu de la 
Sala Beckett
Un punt de trobada internacional per a la 
nova dramatúrgia

Activitats dels propers dies:

PODER – POTERE – POWER 
(Tres textos breus sobre el poder)
de Marta Buchaca, Marco Calvani i Neil LaBute
Projecte AdA (Autor dirigeix Autor)
15 i 16 de juliol a les 20h
Venda d’entrades: www.salabeckett.cat
 
L’Speakers’ Corner de l’Obrador d’estiu
En veu alta s’escriu millor!
14 i 15 de juliol a les 18h i 16 de juliol a les 16h
Entrada gratuïta


