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Des que ha tornat de l’hospital psiquiàtric, la 
Bernadette passa la major part del temps reclosa a la 
cuina. Com a dona violentament apartada de la vida 
activa, la cuina, així com el terreny de joc dels seus 
fills i la granja del seu marit que pot veure des de la 

finestra vidrada, es converteixen en el territori on ella posa ordre 
a la seva vida. Tot interpretant, un rere l’altre, el paper dels seus 
fills, del seu marit, de la seva mare, del seu gos i del seu antic cap, 
intenta sortir de l’aïllament.
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Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que 
passa a la Beckett!

facebook.com/SalaBeckett 
facebook.com/FabulaMundiEurope
instagram.com/salabeckett
@salabeckett
Comenta el semimuntat amb #PaisatgeInteriorBrut
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Marie 
Dilasser

Marie Dilasser es va criar al nord de Finisterre entre 
penya-segats i coliflors. Un cop va acabar els estudis de 
secundària, es va instal·lar a Irlanda durant 9 mesos, 
on va descobrir les obres dels germans Yeats, es va 
interessar més en profunditat per Joyce i Beckett i va 
passar de l’escriptura íntima a l’epistolar. De tornada 
a França, va viure tres anys a Rennes on va obtenir la 
llicenciatura d’Arts de l’Espectacle i va participar en 
tallers d’escriptura amb Mathieu Bébin i Roland Fichet. 
Meravellada pel teatre, la seva escriptura es posa a buscar 
cossos i espais. La parella de la seva companya de pis la 
informa de l’obertura d’un departament d’escriptura a 
Lió, on s’uneix a Enzo Cormann i tot el seu equip per un 
període de tres anys. Amb els seus primers drets d’autor, 
compra unes quantes truges i entra de ple en el món de 
la granja, però al cap de dos anys, les truges comencen a 
guanyar massa terreny a l’escriptura i decideix convertir-
les en llaunes de paté. Actualment, segueix escrivint en 
un pis situat a sobre del restaurant popular que gestiona 
a Saint-Gelven.
Bibliografia: Décomposition d’un déjeuner anglais (Les 

solitaires intempestifs), Me zo gwin ha te zo dour ou quoi 
être maintenant? (Les solitaires intempestifs), Le chat 
de Schrödinger en Tchétchénie (Espaces 34, en un recull 
titulat Le monde me tue), Les vieilles (Lansmann, en un 
recull titulat Métiers de nuit) i Paysage Intérieur Brut 
seguit de Crash Test (Quartett éditions).
Text en curs: Montag(n)es.

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

Sobre Fabulamundi

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

Activitats dels propers dies:

On és ara el poder? Textos breus de nova creació
Lectures dramatitzades
De l’11 al 13 de juliol a les 18h
 
Antisocial de Bogdan Georgescu
Traducció de Xavier Montoliu Pauli. Direcció: Aleix Fauró
Semimuntat – Fabulamundi 3
13 de juliol a les 20h

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
 
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

Amb el suport de:


