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L’OBRA 
 

George Kaplan és una comèdia moderna sobre les relacions entre el poder i la ficció, la 
política i l’espectacle, la societat i els seus propis mites. Una història enigmàtica i divertida 
sobre conspiracions i teories conspiratòries. És possible canviar el món? O està tot tan 
controlat que fins i tot la revolta està planificada? De vegades sembla que la política i 
l’economia estiguin dictades pels guionistes de Hollywood, però també podria ser que 
entre els grans relats de la ficció contemporània s’hi amaguin consignes revolucionàries. 

Nacional del Teatre. Des del 2009, ha participat 
en diversos actes internacionals: l’Obrador 
d’estiu de la Sala Beckett (Barcelona), el 10è 
Festival de Dramaturgia Europea Contemporá-
nea (Santiago de Xile), Dramaturgias Cruzadas 
(Buenos Aires), Corps de Texte Europe (Bulgària 
i Bèlgica), Encontros de Novas Dramaturgias 
Contemporaneas (Lisboa), Festival Primeurs 
(Saarbrücken), Festival For Ny Europaeisk 
Dramatik (Copenhaguen) i Escriure i dirigir 
(Finlàndia). La temporada 2009-2010 va ser 
autor resident al Panta-Théâtre de Caen, on va 
escriure Soudaine timidité des crépuscules 
(2011). Les seves obres han estat traduïdes a 
l’alemany, espanyol, búlgar, català, portuguès, 
txec, finès i danès i estrenades a països com 
Bulgària, Xile o Dinamarca. 
 

El 2009 Frédéric Sonntag va ser l’autor 
emergent francès convidat al taller 
internacional de l’Obrador d’estiu de la 
Sala Beckett. Posteriorment, el 2011 va 
tornar a Barcelona per prendre part en 
un cicle de teatre francès contemporani 
organitzat conjuntament amb el Théâtre 
Ouvert de París i la Maison Antoine Vitez, 
en el marc del qual es va poder veure la 
lectura dramatitzada de Disparu(e)(s). 
 

Frédéric Sonntag és autor i director. El 2001, 
en sortir del Conservatori Nacional Superior 
d’Art Dramàtic de París, funda la companyia 
AsaNIsiMAsa, amb la qual des d’aleshores 
treballa en la creació dels seus propis textos: 
Disparu(e)(s), Intrusion, Des heures entières 
avant l'exil, Nous étions jeunes alors, Toby ou 
le saut du chien, Incantations, Dans la zone 
intérieure, Sous contrôle o George Kaplan. Ha 
obtingut una beca del Centre Nacional del 
Llibre, un premi de la fundació Beaumarchais i 
diverses  vegades  l’ajut  a la creació  del  Centre 



 

 
 
 

7 d’un cop! 
(7 autors amb garantia de qualitat) 
 
En la passada edició de l’Obrador d’Estiu, corresponent 
al 2012, la Sala Beckett va fer la presentació pública 
d’un catàleg de promoció d’alguns dels autors joves més 
interessants i amb més projecció de l’actual panorama 
teatral europeu, 7 d’un cop! (7 autors amb garantia de 
qualitat). Frédéric Sonntag figura en aquest catàleg en 
representació de la nova autoria francesa, al costat 
d’autors d’altres països com ara Nick Payne 
(Anglaterra), Davide Carnevali (Itàlia) o Guillem Clua i 
Marta Buchaca (Catalunya). 
 
 
 

FITXA ARTÍSTICA       Il·luminació: Luis Martí 
           Espai sonor i visual: Ramon Ciércoles i 
Autor: Frédéric Sonntag      Mar Orfila 
Traducció: Carles Batlle      Utilleria: Paula Bosch 
Direcció: Toni Casares       Fotografia cartell: La Fotogràfica 
         Fotografia espectacle: David Ruano 
Intèrprets: Sara Espígul, Borja Espinosa,    Alumna en pràctiques de l’Institut 
Francesc Ferrer, Jordi Figueras i Sandra    del Teatre: Valeria Villar 
Monclús, amb la col·laboració de Joan Manel   Ajudanta de direcció: Aina Tur 
Orfila i José Ángel Rico       
                Agraïments: Arnau Vidal i Alexandre Hotels 
Escenografia: Luis Martí i Paula Bosch       
Vestuari i caracterització: Gimena González   Durada: 1h 35m 
 
Una coproducció de Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, Grec 2013 
Festival de Barcelona i Theater Konstanz (Alemanya). 
 

     
 
Amb la col·laboració de l’Institut Français de Barcelona. 
 

 
 

 

 



 
 
SINOPSI 
  
Un grup d’activistes clandestí, sense cap identitat reconeixible, es reuneix per engegar un 
projecte que posi en evidència la deriva del sistema cultural i mediàtic d’occident. 
Un equip format per alguns dels guionistes i creadors de ficció més prestigiosos del món 
treballa, per encàrrec de no se sap qui, en l’elaboració d’un relat capaç d’oferir respostes a 
l’actual esfondrament del sistema de valors occidental. 
Un important grup de poder (una mena de govern a l’ombra que reuneix personalitats dels 
mitjans de comunicació, la indústria, la política i les finances) estudia amb caràcter 
d’urgència com fer front a una insòlita amenaça que posa en perill les bases del nostre 
sistema. 
 
El nom de George Kaplan circula, enigmàtic i punyent, per entre les parets d’aquestes tres 
reunions. 
 
 
PRESENTACIÓ DE L’AUTOR 
 
George Kaplan és un personatge de la pel·lícula de l’any 1959 North by Northwest, una de 
les pel·lícules més famoses d’Alfred Hitchcock (si no la més famosa), que ha quedat 
immortalitzada per la imatge de Cary Grant perseguit per un avió en un camp de blat de 
moro i per una escena final antològica al Mont Rushmore. 
Però George Kaplan no és un personatge de debò: és un esquer, una identitat fictícia 
inventada per la CIA per enxampar un tal Vandam. En realitat, no existeix, i la CIA se les 
enginya per tal de crear-li una vida aparent, escampant per diferents llocs proves materials 
de la seva existència (sobretot traslladant les seves coses d’hotel en hotel). 
Si acceptem que George Kaplan és un personatge central de Perseguit per la mort, el seu 
“punt cec”, podríem dir, aleshores és en primer lloc un no-personatge, una closca buida, 
una mera ficció a la qual s’intenta donar vida i que acaba cobrant vida per a sorpresa de 
tothom (quan Roger Thornill, interpretat per Cary Grant, es troba encarnant la figura de 
George Kaplan contra la seva voluntat). 
Fa temps que George Kaplan em té fascinat: un personatge fantasma, si n’hi ha, que es 
troba alhora en el centre de North by Northwest i completament fora, en el nucli de la 
intriga i en canvi sempre és invisible, a la vegada present i absent, i que només acaba sent 
encarnat episòdicament per Roger Thornill a causa d’un contratemps. Aquesta identitat 
fictícia que s’intenta que tingui un aspecte real i que acaba tenint-lo per pura casualitat em 
ressonava particularment amb alguns dels meus temes i preocupacions en relació als 
espais de fricció i de confusió entre realitat i ficció, la definició de les identitats i dels seus 
límits, així com la seva potencial permeabilitat. 
A partir d’aquest personatge, doncs, es va començar a gestar el projecte d’una peça de 
teatre que giraria entorn d’un tal George Kaplan sense que aquest arribés a prendre cos en 
cap moment, sense que l’arribéssim a veure mai; una obra en què s’estaria parlant 
contínuament de George Kaplan, sense que aquest aparegués en cap moment. Com a la 
pel·lícula, George Kaplan seria aquest punt cec a partir del qual es construiria tota l’obra. 
Una obra que duria per títol, evidentment, George Kaplan. 
La dramatúrgia de George Kaplan, la seva estructura narrativa, es troba al nucli del 
projecte: va néixer de la voluntat d’experimentar una forma de narració no lineal. Vaig 
començar a treballar en aquesta mena de dramatúrgia en les meves últimes obres, 
mitjançant seqüències en principi independents que acaben unides entre si per alguns 
punts (ressonàncies, ecos, associacions temàtiques, joc de miralls, composició paral·lela). 



Així, aquestes seqüències constitueixen més una imatge, un estat, una visió, un món, que 
no pas proposen una història. Si s’hi perfila una història, aleshores sembla que no es pugui 
reduir a una única clau de lectura. Actualment aquesta forma dramatúrgica em sembla la 
més capaç de treballar determinats temes, de donar compte, per exemple, de la 
complexitat de les relacions entre realitat i ficció. 
El tema principal de George Kaplan són les implicacions polítiques de la ficció, o dit en un 
sentit més ampli, el lloc de la ficció en el nostre món contemporani. Entenent per ficcions 
tant els grans relats hollywoodencs com l’storytelling polític, les campanyes publicitàries o 
les històries idiotitzants de l’entreteniment espectacular. Perquè estem rodejats de 
ficcions: tant si volem com si no, cada dia consumim un cert nombre de relats, històries, 
mites, que a vegades només existeixen per fer-nos adherir a un mode de pensament, per 
fer-nos adoptar un comportament, per fer-nos comprar un producte específic. Si bé alguns 
es presenten obertament com purs objectes ficticis, d’altres ho fan amb la màscara de la 
realitat oficial. Si bé algunes ficcions són obertes, emancipadores, creadores de 
possibilitats, de pensament i de vida, algunes són asfixiants, alienants, manipuladores. Si 
bé algunes ficcions intenten camins utòpics, es conceben com a focus de resistència, 
d’altres pertanyen a un tipus d’opressió mortífera. 
George Kaplan és una obra en tres parts amb múltiples lligams narratius, una obra sobre 
les implicacions polítiques dels mites i els relats, sobre el paper del cafè (i de la cervesa) en 
el bon transcurs de les reunions, sobre la influència de Hollywood en la nostra 
representació de la geopolítica mundial, sobre la participació d’Alfred Hitchcock en un 
complot internacional, sobre la guerra de la informació i la manipulació de les masses, 
sobre una gallina que pot salvar la humanitat, sobre un nom que podria canviar el món. 
George Kaplan és una comèdia sobre les relacions del poder amb l’espectacle, de la ficció 
amb la política, una comèdia fosca que a mesura que avança ens convida a entrar en una 
espiral sense fi, en un joc de miralls vertiginós, on un sol nom es converteix en la caixa de 
ressonància d’un caos universal. Frédéric Sonntag 
 
 
 
"We didn't invent our non-existent man and give him the name of George Kaplan, establish 
elaborate behavior patterns for him, move his prop belongings in and out of hotels rooms, 
for our own private amusement. We created George Kaplan for a desperately important 
reason." 
North by Northwest, Alfred Hitchcock 
 
 
 
 
 
PROPER ESPECTACLE 
 
Del 12/09/13 al 06/10/13 
Accent Obskené 
6 propostes escèniques en un mes! 
 
 

Sala Beckett/ 
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Telèfon: 93 284 53 12 
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