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És en algun aspecte quantificable el cervell d’Albert Einstein? 
Seguim sent qui som si no recordem res del que hem fet? De què 
ens podem fiar si el nostre propi cervell és el primer en omplir 
els buits per construir un relat que ens permeti mantenir la 

il·lusió de coherència?
Incògnit són vint-i-un personatges en mans de quatre actors, tres 
històries al llarg de 60 anys. Incògnit és un calidoscopi emocional 
amb un nexe comú: la recerca de la identitat; cadascú amb el seu relat, 
cadascú amb el seu cervell. 
Incògnit, de Nick Payne, gira al voltant de temàtiques recurrents en 
l’art contemporani, com el debat sobre la identitat, la memòria i la crisi 
de l’individu, i ho fa des d’una vessant força singular: la ciència. La 
companyia La Incògnita ens proposa un semimuntat que reflexiona sobre 
la condició humana i se serveix en una barreja d’emocions, projeccions 
i molt d’humor.
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CicleLesCondicionsDelCervell
Espectacles
L’alegria
de Marilia Samper
Direcció: Marilia Samper
Amb Lluïsa Castell, Montse Guallar, Andrés Herrera i Alejandro 
Bordanove
De l’11/10/2017 al 12/11/2017

Psicosi de les 4.48
de Sarah Kane
Traducció d’Anna Soler Horta
Direcció: Moisès Maicas
Amb Anna Alarcón
de l’1/11 al 12/11/2017

Lectures
El meu nom és programa
d’Oliver Kluck
Traducció de Carlota Subirós
Direcció: Ferran Dordal
23/10/2017 a les 20h

Instruccions per a un futur govern socialista que vulgui 
abolir el Nadal
de Michael Mackenzie
Traducció de Yannick Garcia
Direcció: Toni Casares
6/11/2017 a les 20h

Diàlegs sobre el cervell
Les condicions de la creativitat
Ponents: José Sanchis Sinisterra, Diego Redolar i Xaro Sánchez
19/10/2017 a les 19h

Les condicions de la memòria
Ponents: Cristina Maragall, Luis Miguel Martínez i Diego 
Redolar
26/10/2017 a les 19h

Les condicions del patiment mental
Ponents: Asun Pié Balaguer, Martin Correa Urquiza i Marisa 
Campos
2/11/2017 a les 19h
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Nick Payne va estudiar literatura anglesa a la 
Universitat de York. El 2009 va guanyar el George 
Devine Award al dramaturg més prometedor amb If 
There Is I Haven’t Found It Yet. Altres obres seves 
són Wanderlust (2010), One Day When We Were 
Young (2011) i Constellations (2012). Recentment 
ha estat el beneficiari de la segona edició del Harold 
Pinter’s Playwright Award que li suposa l’encàrrec 
d’una nova obra per estrenar-la posteriorment al 
Royal Court Theatre.
Nick Payne és un dels set dramaturgs europeus 
inclosos al catàleg 7 d’un cop! (7 autors amb 
garantia de qualitat), que la Sala Beckett va editar 
i presentar durant la darrera edició de l’Obrador 
d’Estiu. Amb aquest catàleg, i amb la difusió, 
programació i producció d’algunes de les obres dels 
autors inclosos, la Sala Beckett ha iniciat una nova 
línia de promoció internacional d’autors emergents 
d’arreu d’Europa.

NickPayne

CursosdeTardor
Iniciació a la dramatúrgia
Laboratori de personatges, recerca de la veu, amb  
Marc Rosich

Cursos avançats de dramatúrgia
Els clàssics: de l’enciclopèdia a l’escenari (Com 
llegir, adaptar o reescriure tot allò que va ser escrit 
per a uns altres espectadors), amb Xavier Albertí 
Curs d’escriptura condicionada en 24 hores 
(discontínues), amb Màrius Serra

Interpretació
Paraula, cor i pensament (organització emocional 
del text teatral), amb Pau Carrió
Greatest Hits / Grans cops, amb Iván Morales

Altres disciplines
Traducció teatral. Traduir per a l’escena, amb 
Joan Sellent 
Direcció. Introducció a la direcció escènica: del text 
a l’escena, amb Glòria Balañà i Altimira
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