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2007: Un any sencer dedicat al teatre català contemporani.

La Sala Beckett ha apostat des de sempre i de manera decidida per 
l’autoria contemporània i especialment per la promoció dels nostres 
autors vius. En els darrers anys no hem passat una sola temporada 
sense presentar, al costat d’altres propostes de teatre internacional 
contemporani, una o més d’una proposta d’un autor català viu. 
Aquesta regularitat no respon a una altra cosa que a la voluntat de 
mantenir el teatre com un llenguatge viu i en connexió permanent 
amb el seu lloc i el seu temps. I també és resultat de la convicció 
que només estrenant les seves obres, els autors de teatre poden 
créixer i madurar com a creadors.
Avui, quan a la nostra ciutat ja comença a ser menys excepcional 
veure estrenades obres d’autors vius i quan alguns dels autors 
catalans són estrenats i editats arreu del món, volem accentuar 
l’aposta pel relleu permanent, per la diversificació d’estils i per la 
promoció dels creadors més joves. I volem també insistir en la 
necessitat d’ampliar la mitjana d’estrenes d’autor català 
contemporani en la cartellera general del país, per tal que aquesta 
correspongui més ajustadament a la vitalitat, la diversitat i la 
qualitat del teatre que s’escriu a casa nostra. 
Empesos per un autèntic allau de bones idees, textos premiats i 
projectes d’interès que demanen a crits una producció i un escenari, 
hem decidit tirar endavant, per primer cop en un teatre de Barcelona, 
un any sencer d’estrenes, lectures i activitats dedicades 
específicament a la dramatúrgia catalana contemporània.

Ells són joves, s’han format i han invertit un temps considerable en 
aquesta monumental empresa, però, tal com està l’actual 
estructura, sembla impossible que puguin millorar de càrrec. Ells 
s’han esforçat per aconseguir-ho i ara no estan disposats a quedar-
se de braços creuats.

Ells no volen arribar a ser els amos de l’empresa, no volen ser els 
més importants ni els més ben pagatestable, tranquil·la, i amb prou 
temps lliure per fer les vacances a Buenos Aires. 

Inspirada en el videojoc Simcity 2000, de Maxis (1993), seqüela del ja 
molt aconseguit joc d’estratègia Simcity, però aquest cop amb 
gràfics molt més depurats. Simcity va ser pioner en els anomenats 
«system simulators» i simula elsistema d’una ciutat on el jugador ha 
de fer tot el possible perquè el món que té al davant i que ha estat 
generat des del no-res, prosperi. Ejugar al Simcity et concedia la 



Sinopsi
De vegades n’hi ha prou amb una trucada de telèfon per desfermar la 

tragèdia. Així comença L’ham, una història urbana sobre la fatalitat. 
L’obra ressegueix les passes de tres personatges maldestres que 
respondran a qualsevol reclam per tal de redreçar les seves 
malaguanyades vides. Aïllats en la seva soledat, la Irene, la Carol i 
el seu pare ignoren la influència que les pròpies accions tenen en la 
vida dels altres i que els conduiran a través de la fràgil línia que 
separa la salvació de l’infern dels condemnats. Tots volem ser 
feliços, encara que la felicitat sigui l’ham que se’ns clavi a la gola.

L’ham s’assembla a les nostres vides, és una comèdia infinitament 
trista, una història amb un final tràgic, un acudit.
Ells són joves, s’han format i han invertit un temps considerable en 
aquesta monumental empresa, però, tal com està l’actual 
estructura, sembla impossible que puguin millorar de càrrec. Ells 
s’han esforçat per aconseguir-ho i ara no estan disposats a quedar-
se de braços creuats.

Ells no volen arribar a ser els amos de l’empresa, no volen ser els 
més importants ni els més ben pagats. Ells només volen una feina 
estable, tranquil·la, i amb prou temps lliure per fer les vacances a 
Buenos Aires. 

Inspirada en el videojoc Simcity 2000, de Maxis (1993), seqüela del ja 
molt aconseguit joc d’estratègia Simcity, però aquest cop amb 
gràfics molt més depurats. Simcity va ser pioner en els anomenats 
«system simulators» i simula elsistema d’una ciutat on el jugador ha 
de fer tot el possible perquè el món que té al davant i que ha estat 
generat des del no-res, prosperi. Efectivament, jugar al Simcity et 
concedia la sensació d’estar actuant com un déu. Era interessant 
veure com el programa generava desastres naturals o reaccions 
inesperades de la població que posaven contra les cordes el jugador.
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L’autora

Gemma Rodríguez
(Barcelona, 1973)

Llicenciada en Dret, s’inicia en la dramatúrgia als tallers de l’Obrador 
de la Sala Beckett, on ha estudiat amb Carles Batlle, Sergi Belbel, Juan 
Mayorga, Roland Schimmelpfennig i José Sanchis. És sòcia fundadora de 
l’associació Projecte Vaca de creadores escèniques i n’ha estat la 
presidenta entre 1998 i 2000. Durant alguns anys ha format part de 
l’equip de direcció artística del Sitges Teatre Internacional i, també, ha 

treballat com a guionista de televisió (actualment, El cor de la ciutat, 
TV3). Ha estrenat Alicia en el País de las Maravillas (Sala Artenbrut), 
T’estimaré Infinittt (TNC) i 35.4 Estem quedant fatal (Teatre 
Tantarantana i Festival de Teatre Internacional de Porto). Ha estat 
traduïda al francès, al portuguès, a l’anglès i a l’italià. Ha rebut el 
Premi María Teresa León 2002 (ADE) i ha estat autora resident del Teatre 
Nacional de Catalunya la temporada 2003-2004. 
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La (feliç) cursa dels 
perdedors
El destí és un bloc de pisos en una ciutat dormitori, un centre 
comercial rònec on la lletjor sempre està d’oferta, una feina mal 
pagada, uns pares ineptes. El destí és un ascensor que tothom sap que 
un dia caurà i matarà algú. És l’ascensor que cau i mata algú. És haver 
esperat prou per poder veure com passa per llavors dir: “Ho veus? 
Estem predestinats”. El destí és un acudit que de tan explicat ja no fa 
gràcia. El destí és finalment tot allò que fem (o que no fem) per evitar-

lo. L’ham parla del destí, de l’atzar i de les estranyes coincidències 
que governen les nostres vides. I neix d’una fascinació: la fascinació 
pels perdedors. És fascinant el seu coratge, la perseverança que cal 
per arribar sempre l’últim i, tot i així, prendre part en la cursa. Per 
fracassar un altre cop, per “fracassar millor” com deia Beckett. A 

L’ham tres personatges s’afanyen per arribar els últims, i ho fan amb 
valentia i determinació. Però quin paper té el destí en la vida 
d’aquestes persones? Fins on seran capaços de prendre decisions i 
fins on el destí ja ha decidit per ells? I quina serà la seva recompensa, 

si és que n’hi ha alguna? L’ham és una història tràgica explicada amb 
humor perquè la cursa dels perdedors és, malgrat tot, una cursa feliç.
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Gemma Rodríguez



La directora
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Glòria Balañà 
(Barcelona, 1974)

Llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia a l'Institut del Teatre de 
Barcelona (2003). Amplia la seva formació amb els cursos 'El actor 
como eje de la creación', amb Javier Daulte i Gabriela Izcovich (Sala 
Beckett, 2002), el Laboratori d'Escriptura Teatral amb Yves Lebeau 
(Festival Internacional de Sitges i SGAE, 2003) i el taller de Dansa i 
Dramatúrgia amb Toni Cots, Carme Torrent, Constanza Brnic i Victoria 
Spunzberg (L'Obrador, 2006). Es va iniciar a la dramatúrgia amb 
'Estudio General de Dramaturgia', impartit per José Sanchis Sinisterra, 
Víctor Molina i Laura Hernández (Sala Beckett, 1997). És sòcia fundadora 
de Projecte Vaca, associació de creadores escèniques. Ha treballat 
com ajudant de direcció amb Carles Alfaro, Ramon Simó, Isabel Coixet, 
Àlex Rigola, Antonio Simón, Joan Grau, Carme Portacelli i Ferran Madico, 

entre altres. Com a directora ha realitzat Los perros y los niños son los 
únicos que miran con ojos de poeta, espectacle de teatre-dansa i 
música (2006); Pulsió de F.X. Kroetz, amb la companyia Teatre de 
Calaix al Teatre Tantarantana (2005); Hamletmachine de Heiner Müller, 
dins dels Assaigs Oberts al Teatre Lliure (2004); Yerma, una 
dramatúrgia amb titelles de Mar Serra i Quim Dalmau al Teatre Malic 

(2001) i Selima, òpera contemporània d'Albert Sardà al Conservatori 
Superior de Música de Barcelona (2001). Com a dramaturga, ha escrit i 

dirigit Desencant, espectacle de creació al Teatre Lliure dins dels 
Assaigs Oberts i al Sitges Teatre Internacional (2004); Elecktra, taller 
final de carrera al Teatre Estudi (2003); i M. Bovary al Teatre Artenbrut 
(2002), text publicat a la revista Escena.



   

    

Els actors 

Mònica Glaenzel 

Darrers espectacles teatrals:

Aurora de Gollada. Text i direcció de Bet Escudé.Teatre Nacional de 
Catalunya.(2006) 

Falses confidències, de Marivaux. Direcció de Sergi Belbel. Teatre 

Nacional de Catalunya. (2005). 
L’últim cigarro, de Daniela Freixas. Direcció de Jacob Torres.Teatre 

Principal de Bcn. (2003) 
Excuses, de Jordi Sànchez i Joel Joan.Direcció de Pep Antón Gómez
Teatre Romea de Barcelona i gira catalana. (2001) 

Soy fea, de Sergi Belbel i Jordi Sánchez.Direcció de Sergi Belbel. Teatro 

Nuevo Apolo  de Madrid. (1998). 
Sóc lletja, de Sergi Belbel i Jordi Sànchez .Direccióde Sergi Belbel. 
Teatre Condal de Barcelona i gira catalana.(1997) 

L’avar, de Moliere. Direcció Sergi Belbel. Festival Grec. Teatre Tívoli. 
(1996)

Fum, fum, fum, de J. Sanchez. Lectura Dramatitzada. Teatre Romea. 
Centre Dramàtic de la Generalitat. (1995)

Kràmpack, de J. Sanchez. Direcció Josep Maria Mestres. Cia 
Kràmpack. Teatre Villarroel. Teatro Fígaro de Madrid. (1995). 

Com a actriu de televisió:

L’un per l’altre, de TV3. Tres temporades. (2003) 

Plats bruts, de TV3. Sis temporades (1999) 
El zoo del zoodíac. (1995) 

OH! Europa, de Dagoll Dagom. (1994) 
Quico el progre de TV3. (1994) 
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Sílvia Sabaté

Darrers espectacles teatrals:

Tres germanes, d’Anton Txèkhov. Direcció d’Helena Munné. (2005)

El tiet Vània, d’Anton Txèkhov. Direcció Josep Minguell. (2000)
Los sueños de Federico, selecció de textos de García Lorca. Direcció de 
Pepa Calvo. (1999). 

Nit de reis, de Shakespeare. Direcció d’Helena Munné.(1999) 

IVÀNOV, d’Anton Txèkhov. Direcció de Gennadi Korotkov.(1997)
Les dones d’en Jake, de Neil Simon. Direcció de Simone Benmussa. 

Contes dels boscos de Viena, d’Odon Von Horváth. Direcció de Pep 
Munné. 

Gust de mel, de Shelag Delaney, Direcció de Lurdes Barba.  
Beirut, d’Alan Bowne. Direcció de Josep Costa. 

Speed the plow,  de David Mamet. Direcció de Ricard Reguant.  

Com a actriu de cinema: 

En la puta vida, de Beatriz Flores Silva. Coproducció Uruguai-Bèlgica-
Espanya-Cuba.            

La ràdio folla, de Francesc Bellmunt.
La veritat oculta, de Carles Benpar. 

Blue Gin, de Santiago Lapeira.

Com a actriu de televisió: 

Cheetah girls 2.   Tv movie per Disney. Director, Kenny Ortega. (2005)

Ecos. Tv movie dirigida per Oriol Paulo. (2005)

Música secreta. Tv movie dirigida per Joan Mallarach. (2005)

Hospital central. Serie de Videomedia para Tele5. (2002-2006)

El cor de la ciutat. Sèrie de TV3. Director, Esteve Rovira. (2000-2005)

Crims. Sèrie de TV3 . Director, Jordi Frades.  (2000)
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Camilo Garcia 

Darrers espectacles teatrals:

Misteriós assassinat a Manhattan, de Woody Allen. Vània 
Produccions.Direcció d’Elisenda Roca.Teatre Tívoli. Teatre Condal. 
(2006) 

Piazzola hora cero. Recital Piazzola/Borges. Direcció d’Alfons Flores. 
(2005-2003). 

Festival de Barcelona Grec 2001. Recital de Pere Arquillué sobre textos 
de Leopardi.

Ay Malvina! de Klaus Geitel. Òpera-recital. Festival de Peratallada. 
(1999) 

Galatea, de Josep Maria de Sagarra. Direcció d’Ariel Garcia. Teatre 
Nacional de Catalunya. (1999-1998). 

La tempesta / La tempestad, de William Shakespeare. Direcció de 
Calixto Bieito. 

Los hijos del sol, de Màxim Gorki. Direcció d’Esteve Polls.Teatre 
Nacional de Catalunya. 

La ratonera, d’Agatha Christie. Direcció d’Esteve Duran. 
La boda de los pequeños burgueses, de Bertolt Brecht. Direcció d’Angel 
Facio. Companyia Goliardos. 

Gaspar, de Peter Handke. Direcció de José Luis Gómez. Estrena a 
Barcelona, Madrid y Amèrcia llatina.

Com a actor de doblatge, ha estat la veu de: Harrison Ford, Gene 
Hackman, Anthony Hopkins, Nick Nolte, Robert Duvall, Harvey Keitel, 

Gerard Depardieu, Steve Martin, entre d’altres. 
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