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Són nou anys, ja, els que des de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dra-
matúrgia portem organitzant l’Obrador d’estiu, una trobada internacional de dra-
maturgs emergents d’arreu del món. Des del 2006, primer a Argelaguer (La Garrotxa) i 
darrerament en diferents espais de Barcelona, el mes de juliol us proposem un programa 
intensiu d’una setmana de durada format per cursos, seminaris, lectures dramatitzades i 
altres activitats al voltant de la dramatúrgia contemporània, dirigits per alguns dels més 
importants dramaturgs o professors de teatre del moment.
A causa de l’imminent inici de les obres de construcció de la nova Sala Beckett a l’antiga 
Cooperativa Pau i Justícia del Poblenou, hem cregut convenient fer aquesta novena edi-
ció de l’Obrador d’estiu a la Nau Ivanow (La Sagrera), que ens ha cedit generosament 
les seves instal·lacions. Serà un Obrador d’estiu de format una mica reduït però no per 
això menys ambiciós, amb noms de reconegut prestigi internacional com els de Michael 
Attenborough, Neil LaBute, David Lescot, Ewald Palmetshofer o Simon Stephens, a part 
dels catalans Sergi Belbel i Pere Riera. A més a més, per potenciar aquest caràcter inter-
nacional de l’Obrador d’estiu, hem establert complicitats amb el projecte Fabulamundi 
i amb el Festival PIIGS, cosa que comportarà la visita d’altres dramaturgs provinents, 
aquesta vegada, de Grècia, Irlanda, Itàlia, Portugal o Romania.
I tot, un any més, en el marc del Grec Festival de Barcelona, la qual cosa garanteix 
que l’Obrador seguirà connectat, més que mai, amb les noves mirades i les sensibilitats 
més joves de la dramatúrgia europea i internacional.
Moltes gràcies a tothom per fer-lo possible.
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Dissabte 5 de Juliol

11.00h - 14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 
16.00h - 18.00h Seminari S. Stephens

Diumenge 6 de Juliol

11.00h - 14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 

Dilluns 7 de juliol

09.30h Recepció alumnes 
9.45h Benvinguda
10.15h-14.00h Cursos: S. Belbel, N. LaBute, P. Riera
11.ooh-14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari:  S. Belbel, N. LaBute, P. Riera  i S. Stephens
 
18.00h Lectures Què passarà a continuació? - Sala Andy Warhol
 - L’Home que es va exaltar de Brad Birch (Anglaterra)
 - Colòmbia de Michel Decar (Alemanya) 
 - Gente buena de Luciana Lagisquet (Uruguai)

Dimarts 8  de Juliol

10.00h-14.00h Cursos: S. Belbel, N. LaBute, P. Riera
11.ooh-14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari:  S. Belbel, N. LaBute, P. Riera  i S. Stephens

18.00h Lectures Què passarà a continuació? Sala Andy Warhol
 - Objecció de Pauline Peyrade (França)
 - Dos o más cosas de Ignacio Sánchez Mestre (Argentina)
 - Andes-Sky de Hugo Mejías (Xile)

Dimecres 9  de juliol

10.00h-14.00h Cursos: N. LaBute, E. Pametshofer, P. Riera
11.ooh-14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari:  E. Pametshofer, N. LaBute, P. Riera  i S. Stephens

18.00h Lectures dramatitzades Què passarà a continuació? - Sala Andy Warhol
 - What will happen next? de Xavier Carrar (França)
 - ¿Y después? de Lola Fernández (Espanya)
 - De Nao Albet i Marcel Borràs de Nao Albet i Marcel Borràs (Catalunya) 

Agenda
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Dijous 10 de juliol

10.00h-14.00h Cursos: N. LaBute, E. Pametshofer, P. Riera
11.ooh-14.00h Seminari: S. Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari:  N. LaBute, E. Pametshofer, P. Riera i S. Stephens
18.00h Lectures Fabulamundi - Sala Andy Warhol
 - 18.00h Hamlet és mort. No hi ha força de gravetat d’Ewald Palmetshofer (Àustria)
 - 20.00h La síndrome Genovese d’Alina Nelega (Romania) 

Divendres 11 de juliol

10.00h-14.00h Cursos:  N. LaBute, D. Lescot, P. Riera
11.ooh-14.00h Seminari S. Stephens
14.00h Dinar 
15.30h-17.30h Cursos i seminari: N. LaBute, D. Lescot,  P. Riera  i S. Stephens
15.30 h-17.30h Trobada-debat Crisis, What Crisis? Festival PIIGS
18.00h Lectures dramatitzades Fabulamundi i Festival PIIGS
             - Un home en fallida de David Lescot (França)-Fabulamundi (Sala Andy Warhol)
             - La Crida de Ferran Joanmiquel  (Catalunya)-Festival PIIGS (Sala Abaco)

20.00h Lectures dramatitzades Fabulamundi i Festival PIIGS
             - Llum o de les potencialitats lluminoses del cos humà de Magdalena Barile (Itàlia) 
                Fabulamundi -  (Sala Andy Warhol)
             - Torn de dia (Dayshift) de Darren Donohue (Irlanda) -Festival PIIGS (Sala Abaco)
 

Dissabte 12 de juliol

10.00h-14.00h Cursos:  N. LaBute, D. Lescot, P. Riera
11.ooh-14.00h Seminari S. Stephens
11.00h Lectures dramatitzades -Festival PIIGS (Sala Abaco)
 - 11.00h Rescat (Resgate) d’Armando Nascimento Rosa  (Portugal) 
 - 12.30h Teulada (Στεγη) de Maria Tranou (Grècia)
14.00h Dinar 
16.00h Mostra del curs de Neil LaBute
17.00h Lectura dramatitzada Festival PIIGS (Sala Abaco)
 -Confessió (Confessió d’un expresident que ha portat el seu país a punt de caure en una crisi)  
 (Confessione (Confessione di un expresidente che ha portato il suo paese sull’orlo della crisi))  
 de Davile Carnevali (Itàlia)

21.00h Sopar i festa de cloenda
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Cursos i Tallers
Les bases de l’escriptura dramàtica 
Curs d’iniciació a l’escriptura dramàtica amb Pere Riera

Aquest curs presenta als alumnes els fonaments en què es basa l’escriptura dramàtica. Al llarg de les sessions 
es formularan propostes pràctiques perquè els participants exercitin els principis metodològics que es treba-
llaran diàriament.

Programa detallat del curs 
1a sessió: 
 -  Fonaments de l’escriptura dramàtica: de la causalitat a la versemblança.
 -  Drama Absolut / Drama Contemporani.
 -  La Línia d’Acció.
2a sessió: 
 -  Impuls per a la creació de la història.
	 -		L’Heroi:	definició	del	Protagonista.	De	l’error	a	l’aprenentatge.
3a sessió: 
 -  Argument i Trama: curs de l’acció.
 -  Debilitat / Peripècia / Reconeixement
4a sessió: 
 -  Situació i Seqüenciació: confecció del Drama.
 -  Espai i Temps.
 -  Estratègies de recepció: l’espectador.
5a sessió: 
	 -		Ironia	dramàtica:	dosificació	de	la	informació.
 -  L’expectativa: estratègies referencials i generatives.
6a sessió: 
 -  L’escriptura del text: Tractament / Diàleg.
 -  Organització del discurs dramàtic: tipologies

Pere Riera
(Canet de Mar, Barcelona, 1974)
Llicenciat en Dramatúrgia i Direcció Teatral per l’Institut del Teatre, i en Història de l’Art per la UB. Màster 
oficial	en	Estudis	Teatrals.	És	professor	de	teoria	i	literatura	dramàtica,	i	dramatúrgia	a	l’Institut	del	Teatre	i	
d’escriptura teatral a l’Obrador de la Sala Beckett. Compagina la tasca docent amb l’escriptura dramàtica i de 
guions	televisius.	És	membre	del	consell	de	redacció	de	les	revistes:	Pausa	i	Estudis	escènics.	
Ha fet dramatúrgies per a diversos espectacles (Ròmul el Gran, de F. Dürrenmatt, per al Teatre Nacional de 
Catalunya; La controversia de Valladolid, de J. C. Carrière, per al Teatre Lliure de Barcelona; La bella Galatea, 
de F. Von Suppé, El doctor Miracle, de G. Bizet, per al Conservatori Superior de Música del Liceu, Barcelona i 
Baal, de B. Brecht, per al Teatre Tantarantana de Barcelona).
És	autor	de	 les	obres:	Desclassificats (La Villarroel, 2011); Lluny de Nuuk (TNC, 2011. Premi Crítica Serra 
d’Or); Casa Calores (Sala Beckett, lectura 2007); El factor Luxemburg (Teatre Lliure, 2007); i del manual 
d’arts escèniques Fem teatre (Ed. La Galera, 2009).
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Seminari especialitzat de dramatúrgia amb Sergi Belbel

A partir d’un repàs dels principals conceptes aristotèlics inclosos en la seva Poètica, intentarem donar eines, 
claus i instruments des d’una doble perspectiva: per afavorir l’anàlisi d’obres dramàtiques, d’una banda, i per 
generar textos teatrals, de l’altra. No es tracta tant de fer un evstudi exhaustiu i acadèmic d’Aristòtil com de 
reinterpretar, en clau contemporània, de segle XXI, els seus conceptes bàsics. Tornem als origens per reinter-
pretar-nos.

Sergi Belbel
(Terrassa, Barcelona, 1963)
Autor, director i traductor teatral. Llicenciat en Filologia Romànica i Francesa per la UAB. Membre fundador 
de l’Aula de Teatre de la UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut del Teatre de Barcelona des de 1988. Di-
rector artístic del Teatre Nacional de Catalunya de 2006 a 2013.
Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, Carícies, Després de la 
pluja, Morir, La sang, El temps de Planck, Forasters, Mòbil, A la Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes 
obres s’han representat a diversos països d’Europa i Amèrica: Portugal, França, Alemanya, Gran Bretanya, Bèl-
gica, Holanda, Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, 
Grècia, Luxemburg, Canadà, Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile...
Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, Perec, Jon Fosse i Beckett.
Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis; entre d’altres: Shakespeare, Calderón, Molière, Goldoni, 
Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, Benet i Jornet, David Plana i Jordi 
Galceran.
Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la Generalitat de Catalunya 
1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 
a la millor obra còmica (Després de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, 
el Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional i el Premi Ciutat de Barcelona de les Arts 
Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de Dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002).
 A la Sala Beckett Sergi Belbel ha impartit nombrosos cursos i seminaris. A més, s’hi han pogut veure Minimal.
Show, coescrita amb Miquel Górriz (1990), La sang (1999) i Vells temps.
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El teatre com a interrupció
Seminari especialitzat de dramatúrgia amb Ewald Palmetshofer

En	diversos	escrits,	el	filòsof	francès	Alain	Badiou	proclama	que	l’era	actual	està	obsessionada	amb	els	núme-
ros.	Vivim	sota	les	regles	omnipotents	del	càlcul,	el	reialme	dels	números.	Si	l’afirmació	de	Badiou	és	certa	–i	
jo	crec	que	sí–,	aquesta	situació	és	una	amenaça	per	a	les	nostres	vides	diàries,	així	com	per	a	la	legitimitat	i	
l’existència de l’art.
Anomeno “teatre com a interrupció” qualsevol mena de manifestació teatral que es trobi en posició de testimo-
niar el fet que hi ha vida i que hi ha coses més enllà dels números i les estimacions. En aquest sentit, el teatre 
pot interrompre el poder del càlcul i l’oblit dels elements de les nostres vides que escapen al còmput.
En aquest taller m’agradaria discutir la tesi de Badiou i convidar els participants a escriure i recollir material 
sobre el violent poder dels números o altres camps. Existeix i ha d’existir alguna cosa més que allò que té en 
compte la situació present.

Ewald Palmetshofer
(Linz, Austria, 1978)
Ha	estudiat	teologia	i	filosofia	a	Viena.	El	2008	va	ser	nomenat	‘autor	més	prometedor	de	l’any’.	La	seva	obra	
Hamlet és mort. No hi ha força de gravetat (Hamlet ist tot. Keine Schwerkraft) va ser fruït d’un encàrrec de 
la Schauspielhaus de Viena, on es va estrenar el 2007.  El 2008 l’obra va ser convidada a prendre part en la 
competició de teatre contemporani Mülheimer Theatertage, com també ho va ser la seva següent peça teatral 
el 2010, Faust hat Hunger uns Verschluckt sic han einer Grete (Schauspielhaus de Viena, 2009). La tempo-
rada 2007/08 va ser autor resident a la Schauspielhaus de Viena i la temporada 2010/11 al Nationaltheater 
de Mannheim, Alemanya. La seva darrera obra de teatre, Räuber. Schuldengenital, es va estrenar el 2012 al 
Burgtheater de Viena. Les seves obres s’han estrenat a la Schauspielhaus de Viena, la Schaubühne de Berlín, el 
Deutsches	Theater	de	Berlín,	el	Schauspiel	de	Dresden	i	el	Burgtheater	de	Viena,	entre	altres.	És	professor	a	la	
Universitat d’Arts Aplicades de Viena. 
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De l’èpica al drama
Seminari especialitzat de dramatúrgia amb David Lescot

En aquest seminari m’agradaria treballar una forma que barregés l’èpica i el drama: és a dir, m’agradaria apro-
fundir en les diferents maneres que hi poden haver de passar de l’una a l’altre. I m’agradaria fer-ho a partir dels 
aspectes	biogràfics	de	les	persones	que	prenguin	part	en	el	curs	tot	mirant	la	manera	que	tenen	d’explicar	la	
seva pròpia història, o més concretament, com poden ser alhora el narrador (la persona que parla directament 
al públic) i el personatge (la persona que parla als altres personatges). 

David Lescot
(1971)
Dramaturg, director d’escena i músic.
Artista associat al Théâtre de la Ville, en els seus muntatge barreja teatre i formes no-dramàtiques, parti-
cularment la música i la cançó. Entre els nombrosos premis que ha rebut destaquen el Premi del Syndicat 
national de la critique a la millor creació en llengua francesa per Un homme en faillite (2007), el Gran Premi 
de literatura dramàtica per L’européene (2008) i el Molière a la revelació teatral per La commission centrale 
de l’enfance (2008), un monòleg que va interpretar durant cinc anys (2008-2013) acompanyat només d’una 
guitarra elèctrica txecoslovaca del 1964.
Les seves darreres peces teatrals són Les Jeunes, On refait tout i Réfection, totes tres de 2011, i Le Système de 
Ponzi (2012).
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Un laboratori pràctic per a dramaturgs i actors 
amb Neil LaBute (+ Michael Attenborough)

Et vull ~ et necessito: una interrogació sobre la re-
lació autor/actor a través de l’aplicació pràctica i la 
representació

Laboratori intensiu d’una setmana de durada en el qual els dramaturgs seran aparellats amb actors per crear 
una nova i única peça teatral que serà representada per la companyia el darrer dia del laboratori. El primer 
dia els actors diran un monòleg breu i, a continuació, se’ls col·locarà amb un dramaturg, tot creant vuit equips 
artístics. Escriptors i actors treballaran junts en la creació de monòlegs individuals a través de sessions de dis-
cussió,	assaig,	reescriptura,	afinament	i,	finalment,	representació.	La	feina	de	tota	la	companyia	es	presentarà	
davant del públic en forma de muntatge acabat (juntament amb un col·loqui obert als espectadors) l’últim dia 
del laboratori. Aquest model de creació simbiòtica es va dur a terme per primer cop a la Sala Beckett durant un 
curs d’estiu el 2012, donant lloc a l’espectacle Desig Jam.

Aquest laboratori comptarà amb la presència de Michael Attenborough. Director anglès de dil·latada tra-
jectòria, Attenborough treballarà conjuntament amb LaBute per aprofundir en el treball amb actors i drama-
turgs.

Neil LaBute
(Detroit, USA, 1963)
Director, guionista i dramaturg nord-americà.
El 1993 va estrenar el seu primer èxit, In the Company of Men, premiada per l’Association for Mormon Letters. 
Posteriorment la va adaptar al cinema i va rebre el premi al millor director al festival de cinema de Sundance. 
El 1998 es va estrenar la seva segona pel·lícula, Your Friends & Neighbors. Un any més tard va estrenar a l’Off-
Broadway Bash: Latter-Day Plays, tres peces curtes que retraten descarnadament l’església dels Adventistes 
del Setè Dia. L’any 2000 va dirigir Nurse Betty i va guanyar la Palma d’Or del Festival de Cannes al millor 
guió. El 2002 va estrenar The Mercy Seat, escrita com a resposta als atemptats de l’11-S a Nova York. A partir 
d’aleshores, la seva carrera teatral ja no ha tingut aturador, amb títols com La forma de les coses (2001), Gorda 
(2004), Some Girl(s) (2005), Wrecks (2006), In a Dark Dark House (2007), Reasons to Be Pretty (2008), In 
a Forest, Dark and Deep (2011) i Reasons to Be Happy (2013).
El mes de juny de 2010 la Sala Beckett va estrenar Coses que dèiem avui, que recollia tres peces breus de l’autor 
nord-americà: Helter Skelter, Romance i The Furies. El muntatge va ser un dels grans èxits d’aquella edició 
del Festival Grec i, després d’una llarga gira, es va poder tornar a veure a La Villarroel el 2011. El 2012 se’n va 
estrenar la versió castellana al Teatro de la Abadía de Madrid.
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Michael Attenborough

Michael Attenborough és un dels noms cabdals de l’escena britànica dels últims anys. Va ser Director Associat 
del Mercury Theatre, Colchester (1972-74), Director associat del Leeds Playhouse (1974-79), Director Associat 
del Young Vic (1979-1980) i Director Artístic del Palace Theatre, Watford (1980-1984). Del 1984 al 1989 va ser 
Director Artístic del Hampstead Theatre. El 1989 va esdevenir Director Artístic de l’A.T.G’s Turnstyle Group 
i, un any més tard, va ser nomenat Director Resident i Productor Executiu de la Royal Shakespeare Company, 
de la qual va esdevenir Principal Director Associat el gener del 1996. A la Royal Shakespeare Company va 
dirigir The Changeling de Thomas Middleton, Pentecost de David Edgar (guanyadora del Premi Eileen An-
derson 1994 i l’Evening Standard 1995 a la millor obra), The Herbal Bed de Peter Whelan (nominada a un 
Premi Olivier el 1997 a millor obra i guanyadora del Premi Eileen Anderson 1996 i el Premi Lloyds Bank 1997 
a millor dramaturg de l’any), A Month In the Country d’Ivan Turguénev (en una versió de Brian Friel) i Romeo 
and Juliet,Othello,Henry IV Parts One and Two i Antony and Cleopatra de Shakespeare, entre moltes altres. 
Moltes d’aquestes obres es van reestrenar al West End i a Broadway i van dur a terme una gira internacional. 
El 2002 va ser nomenat Director Artístic de l’Almeida Theatre, un dels teatres londinencs de més renom els 
darrers anys. Allà hi ha dirigit, entre altres, The Mercy Seat de Neil LaBute, Brighton Rock, un nou musical 
de John Barry i Don Black, The Late Henry Moss de Sam Shepard, Enemies de Gorki, en una nova versió de 
David Hare, There Came a Gypsy Riding, de Frank McGuiness (amb Imelda Staunton), The Homecoming de 
Harold Pinter, In a Dark, Dark House de Neil LaBute, Measure For Measure de Shakespeare (nominat a tres 
Premis Olivier i guanyador de l’Evening Standard Theatre Award al millor muntatge), Through A Glass Darkly 
d’Ingmar Bergman, Reasons To Be Pretty de Neil LaBute, Filumena d’Eduardo de Filippo i la seva darrera 
producció, King Lear, amb Jonathan Pryce en el paper principal. Mentre en va ser el director, l’Almeida va 
estrenar 28  obres de teatre, 10 versions d’obres d’altres països i 10 obres per a adolescents. Michael Attenbo-
rough va deixar la direcció artística de l’Almeida el mes d’abril de 2013 i el juny d’aquell mateix any va rebre 
l’Excel·lentíssim Orde de l’Imperi Britànic.
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Seminari
Què passarà a continuació? 

Seminari avançat d’escriptura teatral amb Simon Stephens

Vivim en una època obsessionada per l’única cosa que mai podrà entendre: el futur.
Potser hi ha alguna cosa de la nostra consciència que fa que sempre hagi estat així. Com a animals que som, 
podem entendre que les nostres vides tenen un futur. Fins i tot si els científics prefereixen pensar en el temps 
com en una dimensió més que com en una cosa que avança en una direcció lineal, aquest moviment cap 
endavant segueix definint la manera com l’animal humà experimenta el món. Sembla que el temps avança. 
Sembla que l’entropia s’origina. Sembla que nosaltres ens fem més vells. Tenim la capacitat de recordar. 
Tenim la necessitat de viure el moment. No tenim ni idea de què passarà a continuació.
Com més vell em faig, més m’obsessiona això. En part està relacionat amb el fet que la mort m’és més palpa-
ble ara, amb quaranta anys, del que mai ho havia estat. En part està relacionat amb el fet de ser pare de tres 
criatures. Sovint penso en el seu futur. El seu futur es troba exactament en un dels nexes entre la meva vida 
personal i el meu món polític que origina les meves històries. Per a mi, les obres de teatre són el resultat d’un 
intent d’explicar una cosa que no entenc i que m’arriba al cor. I cada vegada més, totes les nocions de futur 
semblen fer això.
També crec que, com a mínim a Occident, hem construït una cultura a partir de fantasies de futur.
Econòmicament, vivim turmentats per la possibilitat de recuperació o pel terror de més col•lapse. Construïm 
indústries a partir d’una necessitat obsessiva de millorar i progressar i vivim afectats per la possibilitat de 
regressió.
Ecològicament, el futur plana damunt nostre com una ombra –el trauma que marcarà un abans i un després 
en la nostra cultura sembla que encara ha de passar. Però sabem que passarà. No sabem sota quina forma.
Culturalment, estem turmentats pel proper avenç tecnològic cap a una utopia que pot semblar tan terrible 
com seductora alhora. Què traurà ara Apple? Què més inventarà Google? Què podrem capturar i compartir 
per Youtube o Twitter ben aviat?
Políticament, ens motiva i ens aterra el que pot passar a continuació. Mentre ens enfrontem al nostre futur 
col·lectiu, ens preguntem si l’optimisme és idealista i una manera d’autoenganyar-nos, o bé l’única manera 
útil i pragmàtica i responsable de reivindicar una acció política. El pessimisme és l’única posició intel•ligent 
o és autocomplaença dels rics sense cap finalitat política? Simon Stephens

Enguany, els dramaturgs participants són Nao Albet i Marcel Borràs (Catalunya), Brad Birch (Anglate-
rra), Xavier Carrar (França), Michel Decar (Alemanya), Lola Fernández (Espanya), Luciana Lagis-
quet (Uruguai), Hugo Mejías (Xile), Pauline Peyrade (França) i Ignacio Sánchez Mestre (Argentina). 
Tots ells han estat recomanats per teatres i centres internacionals i escriuran una obra breu a partir del tema 
proposat. Aquests textos (traduïts al català quan s’escaigui) es presentaran al llarg de l’Obrador d’estiu en for-
ma de lectura dramatitzada. Les lectures seran obertes al públic.
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Simon Stephens
(Stockport, Anglaterra, 1971)  
És	un	dels	dramaturgs	anglesos	més	premiats	i	estrenats	d’aquest	començament	de	segle.	Fins	ara	ha	escrit	
les següents peces teatrals: Bring Me Sunshine (1997), Bluebird (1998), Herons (2001), Port (2002), One Mi-
nute (2003), Christmas (2004), Country Music (2004), On the Shore of the Wide World (2005), Motortown 
(2006), Pornography (2007), Harper Regan (2007), Sea Wall (2008), Canopy of Stars (2008), Punk Rock 
(2009), Marine Parade (2010), A Thousand Stars Explode in the Sky (escrita amb David Eldridge i Robert 
Halman, 2010), T5 (2010), The Trial of Ubu (2010), Wastwater (2011), Three Kingdoms (2011), A Doll’s Hou-
se (2012), The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (adaptació de la novel·la homònima de Mark 
Haddon, 2012) i Morning (2012). Les seves obres s’han estrenat als teatres més importants de Londres, com el 
Royal Court Theatre o el National Theatre, i s’han representat per Europa, Estats Units i Austràlia. 
El 2002 li va ser atorgat el Pearson Award a la millor obra de teatre per Port. On the Shore of the Wide World 
va ser considerada la millor peça teatral del 2005 als Manchester Evening News Awards i el 2006 va rebre 
l’Olivier Award a la millor obra de teatre. El 2007 Motortown va ser considerada la millor obra de teatre inter-
nacional per la revista alemanya Theater Heute. Finalment, el 2008 Pornography va ser convidada a prendre 
part al festival TheaterTreffen de Berlín. 
Actualment és director artístic associat al Lyric Hammersmith de Londres.
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Com a parella artística, Nao Albet i Marcel Borràs van començar a col·laborar en l’espectacle Straithen con 
Freithen, dins del cicle Radicals Lliure del Teatre Lliure (2007). També han creat conjuntament els espectacles 
Guns, Childs and Videogames (Radicals Lliure, 2009), Democràcia (o algo mas molón) (dins de Dictadura. 
Transició. Democràcia, Teatre Lliure, 2010; Premi Butaca al Millor text teatral de l’any), HAMLE.T.3 (Ra-
dicals Lliure, 2011), La monja enterrada en vida (La Seca, 2012) i Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach 
(Teatre Nacional de Catalunya, 2013) . A més a més, tant Nao Albet com Marcel Borràs s’han consolidat com 
dos	dels	actors	joves	més	prolífics	i	amb	més	talent	del	país.	I	si	no	t’ho	creus,	mira-ho	a	internet.
Web: www.thatsallmotherfuckers.com

Brad Birch és dramaturg resident a l’Undeb Theatre. Ha escrit obres per al Royal Court, Theatre503, Sherman 
Cymru i Nabokov. La seva obra Even Stillness Breathes Softly Against A Brick Wall es va estrenar al Soho 
Theatre el maig de l’any passat i la peça Gardening: for the Unfulfilled and Alienated, estrenada a l’Undeb 
Theatre, va guanyar un Edinburgh Fringe First el 2013. Actualment està escrivint encàrrecs per a la Royal 
Shakespeare Company i el Soho Theatre.

Nao Albet i Marcel Borràs (Catalunya)

Brad Birch (Anglaterra)

Els autors emergents participants al seminari
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Actor, dramaturg i director format sobretot al Théâtre National de Chaillot. Com a actor, ha treballat a les 
ordres d’Anne Delbée, Maurice Béjart, Albert-André Lheureux, Jean-Pierre Dravel i Olivier Macé, entre altres.
El 2006 funda, amb Layla Metssitane, la companyia Théâtre des Hommes, i comencen un viatge a la descober-
ta d’escriptures i autors contemporanis com Aimé Césaire, Taslima Nasreen, Amélie Nothomb o Jean-Louis 
Fournier.
Paral·lelament, el 2010 comença a escriure teatre. La seva segona obra, La bande, va rebre el premi InédiThéâ-
tre 2012 (premi d’estudiants de secundària a peces inèdites), està publicada a Lansman, s’ha traduït a l’espanyol 
i s’ha representat a Mèxic i a Cuba. La seva tercera obra, Erreur 404, s’ha publicat aquesta primavera, de nou 
a Lansman.

Michel Decar va néixer a Augsburg el 1987. Va estudiar Literatura alemanya i Història a la Universitat Ludwig-
Maximilian de Múnic, on va dirigir les seves primeres obres a l’Studiobühne. Des de 2010 estudia drama-
túrgia a la Universität der Künste de Berlín. El 2012 va rebre el premi al nou dramaturg més prometedor a 
l’Stückemarkt del Berliner Theatertreffen i aquest 2014 ha rebut el Kleist-Förderpreis. Juntament amb l’autor 
Jakob Nolte escriu amb el pseudònim de Nolte Decar.

Xavier Carrar (França) 

Michel Decar (Alemanya)
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Neix	a	Madrid	el	1982.	Estudia	Filosofia	a	la	Universidad	Complutense	i	també	Dramatúrgia	a	la	Real	Escuela	
Superior de Arte Dramático. El 2009 i 2010 participa a la primera edició dels tallers d’Helvéticas Escuela de 
Escritoras. El seu conte Cosas que hace Lucía va ser premiat i publicat el 2012 per Les Filanderes de Langreo. 
Ha escrit la novel·la Las mujeres fuertes i diversos textos dramàtics que han sigut estrenats en diferents espais 
de Madrid: La importancia de la canela (La Casa Encendida, 2012), El jardín de las flores vivas (La Guinda-
lera, 2012), FATUM (RESAD, 2012, dirigit per Ana Vázquez de Castro), El otro lado (Microteatro por Dinero, 
2012) i Negra es la noche que llega (La Usina, 2013), totes dues dirigides per Bárbara Risso. El juliol de 2013 
va estrenar a l’Atelierhof Kreuzberg de Berlín el seu monòleg Leonor must die, dirigit per ella mateixa. El seu 
text Bicicleta acaba d’aparèixer a la publicació digital Teatro Mínimo de la RESAD. Ha col·laborat amb la revis-
ta Acotaciones i també amb Pikara Magazine. Des de 2008 escriu el blog lamujerque.blogspot.com.

Directora, dramaturga i professora de teatre. Com a directora ha estrenat més de deu espectacles, entre els 
quals destaquen Primer Módulo, escrit per ella mateixa (Montevideo, 2014), Amigo Latino de Gael Policano 
(Bienal de Buenos Aires, 2013) i Adiós, niño bonito d’Ana Solari (Montevideo, 2012). Ha escrit, entre altres, La 
chica estándar abre un libro de Marosa, se moja y pierde la virginidad del cerebro, presentat en el context de 
la trobada internacional Rioplatensas (Buenos Aires, 2011 i 2012) i traduït a l’anglès per als cicles “10-minute 
plays” (Nova York, 2012) i “Alone, together” (Nova York, 2013), i El banquete, en el marc de la peça de dansa 
Virtuosos de Martín Inthamoussú (Montevideo, 2011), seleccionada per al Festival de dansa contemporània 
de Lima (2011). El 2013 va viatjar a Berlín becada per l’Institut Goethe Montevideo i el 2012 va participar en el 
seminari Panorama Sur becada pel Goethe Institut Buenos Aires.

Lola Fernández (Espanya)

Luciana Lagisquet (Uruguai)
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Neix a Santiago de Xile el 1979. Després de titular-se com a actor a l’Instituto Profesional de Teatro La Casa, 
comença la seva carrera teatral l’any 2000. Passa per companyies d’actors de gran trajectòria a Xile, treballant 
com a actor, tècnic de so i il·luminació, adaptador de textos i ajudant de direcció. El 2007 funda la companyia 
La	Guerrilla–Teatro	Comprometido,	que	encara	dirigeix,	desenvolupant	diversos	treballs	teatrals.	Durant	els	
primers 5 anys de la companyia, els treballs van centrar-se en adaptacions d’obres clàssiques del teatre xilè i 
universal, cosa que ha permès a Mejías un creixement que els dos últims anys ha donat com a resultat obres 
d’autoria pròpia molt ben rebudes pel públic xilè. Entre aquestes, destaquen El Trauco (2008), Lautarito 
(2012) i Ñuke Mapu (2014). Ha guanyat el Premi Fondart Nacional 2014.

Escriptora, dramaturga i professora. Va estudiar direcció a la Royal Academy of Dramatic Art (Londres) i 
estudis teatrals a la Sorbonne Nouvelle (París). El 2012 entra al programa d’escriptura de l’escola nacional de 
teatre de França ENSATT (Lió). El mateix any crea la revista le bruit du monde revu(e). La seva primera obra, 
0615366417, es va estrenar a París i va ser enregistrada per Radio en construction el 2013. Posteriorment es 
presenta a l’Actes du Théâtre (n. 71) i se’n fa una lectura a l’Studio Théâtre d’Asnières. El 2014 escriu Ctrl x i 
Vingt centimètres, amb el suport del Collective A Mots Découverts. Les peces es llegiran al festival Mousson 
d’Hiver. Paral·lelament, treballa amb la companyia Serres Chaudes en el projecte Clean Me Up. Va ser invitada 
a prendre part en el col·loqui franco-tunissià “Ecrire avec son temps” a Tunísia. Ensenya a Sciences Po París i 
duu a terme tallers d’escriptura a la Menagerie (teatre francès de Berlín) i al Festival Théâtre en Liberté.

Hugo Mejías (Xile)

Pauline Peyrade  (França)
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Ignacio	Sánchez	Mestre	va	néixer	el	1982.	És	actor,	dramaturg	i	director	de	teatre.	S’ha	format	amb	Nora	Mo-
seinco com a intèrpret i amb Ariel Farace com a dramaturg. El 2010 participa en la creació col·lectiva Jorge. 
El 2011 actua a l’obra Ulises no sabe contar, dirigida per Ariel Farace, i estrena, amb Katia Szechtman, l’obra 
Corresponsal. Ha actuat en diversos curtmetratges, entre els quals destaca Soy tan feliz de Vladimir Durán, 
guanyador	del	13	BAFICI	i	en	competició	oficial	al	Festival	de	Canes.	El	2012	estrena	la	seva	obra	demo, que 
va obtenir el 2n premi del Concurs Teatre i Rock Nacional organitzat per Argentores. El 2013, demo participa 
a la Bienal de Arte Joven Buenos Aires i obté el premi Dramatúrgia. El 2012 i el 2013 interpreta amb Laura 
Kalauz l’obra CMMN SNS PRJCT. També ha escrit i dirigit el curtmetratge Una parte, seleccionat per al 15 
BAFICI. Actualment, dóna classes d’interpretació a l’escola de Nora Moseinco i assaja la seva propera obra, 
Lunes Abierto.

Ignacio Sánchez Mestre (Argentina)
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Fabulamundi. 
Teatre contemporani de
4 països europeus

Lectures dramatitzades d’obres recents d’Àustria, França, Itàlia i Romania

Fabulamundi. Playwriting Europe és un projecte europeu que vol donar a conèixer les dramatúrgies europees 
contemporànies i impulsar la traducció, difusió i lliure interpretació de textos teatrals. 
Enguany	les	activitats	es	distribueixen	entre	5	països	–Itàlia,	Espanya,	Romania,	Alemanya	i	França–	a	través	
d’un variat calendari de posades en escena, classes magistrals d’escriptura i anàlisis del text o trobades entre 
autors i públic. 
Amb	el	suport	del	‘Programa	Cultura’	de	la	Comissió	Europea,	Fabulamundi. Playwriting Europe està coor-
dinat per PAV (Itàlia), Off Limits (Madrid) i el Teatre Nacional de Târgu-Mures (Romania). Hi col·laboren 
dotze teatres i festivals d’Itàlia, Romania, França, Alemanya i l’Estat Espanyol (entre ells, el Grec Festival de 
Barcelona). Aquest projecte compta també amb la col·laboració de l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, 
el Goethe Institut de Barcelona i l’Instituto Cultural Rumano.
El Grec 2014 Festival de Barcelona ha escollit l’Obrador d’Estiu de la Sala Beckett per acollir aquestes lectures 
i organitzar cursos, tallers o xerrades impartides pels autors escollits. 

PROGRAMA:

Hamlet és mort. No hi ha força de gravetat d’Ewald Palmetshofer (Àustria)
Traducció de Katia Pago
Direcció: Ferran Dordal i Lalueza
Dijous, 10 de juliol, a les 18h. 

La síndrome Genovese d’Alina Nelega (Romania)
Traducció de Xavier Montoliu Pauli
Direcció: Jordi Prat i Coll
Dijous, 10 de juliol, a les 20h. 

Un home en fallida de David Lescot (França)
Traducció de Carles Batlle
Direcció: Toni Casares
Divendres, 11 de juliol, a les 18h. 

Llum o de les potencialitats lluminoses del cos humà de Magdalena Barile (Itàlia)
Traducció de Marina Espasa
Direcció: Thomas Sauerteig
Divendres, 11 de juliol, a les 20h.
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Traducció: Katia Pago
Direcció: Ferran Dordal i Lalueza
Amb: Anna Alarcón, Marta Angelat, Isak Férriz, Miquel Gelabert, Alba Pujol i Jordi Rico
 
Dijous, 10 de juliol a les 18h 
Lloc: Nau Ivanow - Sala Andy Warhol

Dos germans, la Dani i en Mani, arriben a casa. L’àvia fa 100 anys i acaba de morir en Hannes, un antic amic. 
Per tant, primer celebren un aniversari i després van a un enterrament. Al cementiri es troben per casualitat 
amb en Bine i l’Oli després de molt de temps. Abans s’agradaven però ara en Bine i l’Oli estan casats i ningú 
s’interessa per la Dani i en Mani. Mai. Enlloc. Gairebé són tan morts com en Hannes, perquè ningú no comp-
ta amb ells. Però potser ja va essent hora que passi alguna cosa...

La lectura anirà precedida d’una breu conversa amb l’autor.

AUTOPRESENTACIÓ DE L’AUTOR
Escric per a cossos humans. I escric perquè se’m digui. Els dos són un i el mateix i això només té lloc a 
l’escenari. Allà és on el llenguatge torna al lloc de producció, torna als cossos de l’escenari per sorgir d’ells. 
El meu text només existeix a l’escenari, només com un text dit, actuat, encarnat. La meva escriptura està to-
talment compromesa amb l’acte de dir i amb els cossos humans perquè no és res com a simple text escrit, no 
existeix a menys que entri i trobi una llar com un element aliè en els cossos dels actors i de les actrius, la qual 
cosa alhora fa que la paraula dita sorgeixi d’ells, com a parla, en la lluita perquè tingui sentit i existeixi.

Hamlet és mort. No hi ha força 
de gravetat
-- d’Ewald Palmetshofer

Fabulamundi - Lectures dramatitzades
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Traducció: Xavier Montoliu Paulí
Direcció: Jordi Prat i Coll  
Ajudant de direcció: Ester Villamor
Amb: Sandra Morales, Maria Pau Pigem, Xavier Pujolràs i la col·laboració de Joan Codina, Jordi Llordella, 
Marc Pociello, Fiona Rycroft i Ester Villamor
 
Dijous, 10 de juliol a les 20h 
Lloc: Nau Ivanow - Sala Andy Warhol

Silvana, una estudiant de periodisme, sempre ha mantingut molt bona relació amb el seu pare, un famós 
periodista de televisió, i en canvi, s’ha sentit distanciada de la seva mare, una professora de música. Una nit 
de pluja en què el seu pare es disposa a rebre el guardó al millor periodista de l’any, però, Silvana arriba a la 
casa paterna disposada a confrontar-lo amb el seu passat, ja que tot investigant per a la seva tesi, ha tingut 
accés als arxius de la Securitate i ha descobert que el seu pare n’havia estat un informador. Aquella nit Sil-
vana demanarà al seu pare que digui la veritat, però ell acabarà demostrant-li que la veritat no té cap mena 
d’importància en la societat romanesa.

La lectura anirà precedida d’una breu conversa amb l’autora.

Alina Nelega prendrà també part en la trobada-debat d’autors teatrals Crisis? What Crisis?. 

AUTOPRESENTACIÓ DE L’AUTORA
Tot i que abans ja havia escrit, estic gairebé segura que he esdevingut realment dramaturga a partir del 
moment que vaig començar a dirigir. Rarament dirigeixo les meves pròpies obres, però sí que dirigeixo noves 
obres d’altres autors, quan i si trobo una obra que m’agrada.
Escric sobre la Història i sobre històries, sobre la Vida i les vides dels meus personatges, sobre la seva reali-
tat, ja sigui exterior o interior. M’agrada treballar amb els actors, m’inspiren i són els meus aliats més forts i 
els	meus	crítics	més	ferotges.	Crec	fermament	que,	fins	i	tot	si	al	director	se’l	considera	generalment	l’autor	
del muntatge, un muntatge que es basa en una obra nova és un cas especial i té dos autors: l’escriptor i el 
director.

La síndrome genovese
-- d’Alina Nelega
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Traducció: Carles Batlle
Direcció: Toni Casares 
Amb: Patrícia Bargalló, Eduard Buch i Carles Gilabert
 
Divendres, 11 de juliol a les 18h 
Lloc: Nau Ivanow - Sala Andy Warhol

Un individu que ha arribat a la meitat de la seva existència es veu obligat a desprendre’s de tot allò que pos-
seeix per tal de continuar vivint. Retornat a la nuesa, progressivament privat de tot, l’home ha d’inventar-se 
una nova existència. Ha de recuperar el que ha perdut o ha d’aprendre a viure sense.

La lectura anirà precedida d’una breu conversa amb l’autor.

AUTOPRESENTACIÓ DE L’AUTOR
Relació amb la dramatúrgia: estreta  
Temes: il·limitats
Motivacions: trobar la felicitat i la serenor 

Un home en fallida
-- de David Lescot
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Traducció: Marina Espasa
Direcció: Thomas Sauerteig 
Amb: Laia Costa, Pep Jové, Jordi Llovet i Jacob Torres

Divendres, 11 de juliol a les 20h 
Lloc: Nau Ivanow - Sala Andy Warhol

Joves i indefensos, Mikail i Calda són reclutats pel Grec, un dissenyador de llums, perquè brillin per a ell. 
Esperen obtenir fama i bellesa a canvi de la seva llum: esperen esdevenir una obra d’art. El Grec, però, és 
especialista en extirpar llum dels cossos, la qual cosa comporta uns efectes secundaris sinistres.
Llum és la història d’un pacte fàustic, un experiment artístic a dins d’un altre experiment artístic dut a 
l’extrem.

La lectura anirà precedida d’una breu conversa amb l’autora.

Magdalena Barile prendrà també part en la trobada-debat d’autors teatrals Crisis? What Crisis?.

AUTOPRESENTACIÓ DE L’AUTORA
A diferència d’escriure per al cinema o la televisió, trobo que escriure per a l’escena és un procés extrema-
dament seductor i íntim. En escriure obres de teatre, hem de pensar principalment en cossos a escena i fora 
d’escena. Ser dramaturg és una elecció política, és un compromís amb un espai minoritari que està per sobre 
de les estratègies que regeixen els mercats: escriure teatre ocupa espais físics i intel·lectuals, fa possible ac-
cedir a un intercanvi real que implica tant la part productora com els receptors. Tant a escena com a la vida, 
passen	coses	constantment	i	el	dramaturg	té	la	sort	de	moure’s	entre	la	realitat	i	la	ficció	i	decidir	amb	quina	
de	les	dues	té	la	intenció	de	col·laborar	per	tal	d’explicar	històries	que,	en	la	seva	màxima	expressió,	reflecti-
ran la vida.

Llum o de les potencialitats 
lluminoses del cos humà
-- de Magdalena Barile
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Festival PIIGS
Festival de dramatúrgia sobre la crisi

El Festival PIIGS (organitzat per la Nau Ivanow i Perpetuummobile) ha seleccionat cinc autors dels cinc 
països que conformen l’anomenat grup PIIGS de la Unió Europea perquè, a través de les seves creacions, ens 
donin un testimoni teatral sobre el que està passant als seus països i ens expliquin de quina manera aquesta 
crisi afecta les persones que viuen aquests moments particularment difícils del segle XXI.
Els autors seleccionats han proposat una obra seva sobre el tema per tal que, un cop traduïda, se’n faci una 
lectura dramatitzada.
Els escollits han estat:

-Armando Nascimento Rosa (Portugal), amb l’obra Resgate.
-Darren Donohue (Irlanda), amb l’obra Dayshift.
-Davide Carnevali (Itàlia), amb l’obra Confessione (Confessione di un ex presidente che ha portato il suo 
paese sull’orlo della crisi).
-Maria Tranou (Grècia), amb l’obra Στεγη.
-Ferran Joanmiquel (Espanya), amb l’obra La crida.

ACTIVITATS:

Crisis? What Crisis?
Trobada-debat d’autors teatrals sobre la creació escènica en un context de crisi
Divendres, 11 de juliol de 15.30h a 17.30h

La crida de Ferran Joanmiquel (Espanya)
Direcció: Ester Nadal
Divendres, 11 de juliol a les 18h
Lectura dramatitzada

Torn de dia (Dayshift) de Darren Donohue (Irlanda)
Traducció de Rocío García Recuenco
Direcció: Marilia Samper i Cia. Teatre de l’Enjòlit
Divendres, 11 de juliol a les 20h
Lectura dramatitzada

Rescat (Resgate) d’Armando Nascimento Rosa (Portugal)
Traducció de Pau Segalés
Direcció: Adeline Flaun
Dissabte, 12 de juliol a les 11h
Lectura dramatitzada

Teulada (Στεγη) de Maria Tranou (Grècia)
Traducció de Marta Roigé i Marta Torras
Direcció: Antonio Morcillo López
Dissabte, 12 de juliol a les 13h
Lectura dramatitzada

Confessió (Confessió d’un expresident que ha portat el seu país a punt de caure en una crisi) 
(Confessione (Confessione di un ex presidente che ha portato il suo paese sull’orlo della crisi))
de Davide Carnevali (Itàlia)
Traducció d’Angelo Costantini
Direcció: Beatriz Liebe
Dissabte, 12 de juliol a les 17h
Lectura dramatitzada
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Crisis? What 
Crisis?  

Trobada- debat d’autors teatrals sobre la creació escènica en un context de crisi

Conductors de l’acte: Antonio Morcillo, Thomas Sauerteig i Paula Miranda
Organitza: Festival PIIGS / Nau Ivanow / Obrador d’estiu de la Sala Beckett

Divendres, 11 de juliol, a les 15.30h
Lloc: Nau Ivanow (Sala Abaco)

Dins el programa d’activitats del Festival PIIGS, dedicat a la dramatúrgia sobre la crisi en els països del grup PIIGS (Por-
tugal, Irlanda, Itàlia, Grècia i Espanya), que tindrà lloc del 7 al 13 de juliol, s’ha organitzat aquesta trobada-debat, amb 
presència d’autors dels diferents països implicats i d’altres països d’Europa i d’Amèrica Llatina.

Res millor per enfocar aquesta jornada d’autors que el famós àlbum Crisis? What Crisis? del grup Supertramp. Perquè 
volem que els autors intercanviïn la seva personal visió sobre l’actual crisi i les seves repercussions però des d’un punt 
de	vista	lúdic	i	irònic.	Perill	i	oportunitat.	Això	és	el	que	significa	la	paraula	‘crisi’	en	xinès.	Una	oportunitat	per	descobrir	
noves complicitats i un seriós perill de confrontar la pròpia percepció com a autor amb la d’altres autors. Això és el que 
ens agradaria que fos aquesta trobada.
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La crida	és	una	reflexió	sobre	la	xenofòbia	i	com	es	manifesta	a	la	Catalunya	contemporània.	L’apel·lació	al	vot	
en unes hipotètiques eleccions es converteix en el pretext per desgranar la nostra estranya relació amb l’Altre, 
alhora rebutjat i desitjat, anomenat i silenciat.

L’AUTOR: 
Es forma com a actor al Centre de formació teatral El Galliner de Girona, i en dansa contemporània als centres 
Area i La Caldera de Barcelona. 
Es forma en escriptura teatral i dramatúrgia en diferents cursos de la Casa de Cultura de Girona i a l’Obrador 
de la Sala Beckett, amb professors com ara Jordi Prat, Michel-Marc Bouchard, José Sanchis Sinistierra, Paco 
Zarzoso o Simon Stephens. Com a dramaturg, guanya tres premis: l’XI Premi Boira de Vic, per Riu Gener 
(2008); el Josep Ametller de textos teatrals (XLV Premis Recvll de Blanes 2009), per Dinou; i el VII Premi 
de Teatre Joaquim M. Bartrina de Reus (2009), per Blau. També és autor de Satori Park (2010), Apareguda 
(2011), Desitjar viure en un país sense vent (2012), Vidres als ulls (2013) i La nit dels ganivets roents (2014).
Es forma pedagògicament en el III Postgrau de Teatre i Educació de l’Institut del teatre de Vic i té una llarga 
experiència com a professor de teatre en diferents àmbits educatius i socioculturals. Actualment, treballa amb 
grups de joves i imparteix l’assignatura de Cos en el segon curs del Graduat en art dramàtic d’El Galliner.

La crida
-- de Ferran Joanmiquel
Direcció: Ester Nadal
 
Divendres, 11 de juliol a les 18h 
Lloc: Nau Ivanow - Sala Abaco
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Torn de dia (Dayshift)
-- de Darren Donohue
Traducció de Rocío García Recuenco 
Direcció: Marilia Samper i Cia. Teatre de l’Enjòlit 

Divendres, 11 de juliol a les 20h 
Lloc: Nau Ivanow - Sala Abaco

Torn de dia ens descriu les aventures del senyor Dia al llarg d’un dia, en el precís moment que entra com a 
empleat en una vasta i complexa organització empresarial. Des del començament, Dia tracta d’entendre el 
funcionament intern de l’empresa, sense aconseguir-ho. Mentrestant, l’autor realitza un ampli i divertit fresc 
de la moderna societat irlandesa, contraposant les necessitats de l’individu i els imperatius del capitalisme.

L’AUTOR:
Dramaturg i poeta resident a Co. Kilkenny, Irlanda. L’any 2013 va ser becat per The Abbey Theatre i la seva 
obra Home Game es va estrenar a The Peacock com a part de la sèrie Home. També el 2013 la seva obra Keep 
the home fires burning va guanyar el premi the Audience Choice Award @ Scripts del Festival de Dramatúrgia 
d’Irlanda. El 2012, Tuesday Evening (following the news) va ser produïda per Fishamble com a part dels Tiny 
Plays for Ireland i recentment ha estat publicada per New Island Drama. The bird trap s’ha estrenat a The 
Lost	Theatre	de	Londres.	Darren	va	ser	finalista	al	premi	Hennessy	Literary	el	2010	i	actualment	és	un	dels	
seleccionats pel Premi Hennessy Literary del 2014.
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Rescat (Resgate)
-- d’Armando Nascimento Rosa
Traducció de Pau Segalés
Direcció: Adeline Flaun  

Dissabte, 12 de juliol a les 11h 
Lloc: Nau Ivanow - Sala Abaco

Un banquer portuguès, Oliveira Lima, acusat de corrupció, és segrestat amb la seva advocada, Custódia Fa-
rinha, per dos individus disfressats de Pare Noel. Es tracta de dos aturats que viuen dues situacions extremes: 
un	necessita	els	diners	per	tractar	el	càncer	de	la	seva	filla	a	Alemanya,	mentre	que	l’altre	vol	pagar	els	estudis	
universitaris	dels	seus	dos	brillants	fills	bessons.

L’AUTOR: 
Dramaturg portuguès guardonat amb el Premi de Teatre Ribeiro da Fonte Revelation 2000; el Premi de Teatre 
Albufeira 2008; i el Premi Nacional de Teatre Bernardo Santareno 2011, entre altres. Autor de més de 20 textos 
teatrals, la majoria dels quals han estat publicats i traduïts a diferents llengües. Les seves obres s’han estrenat 
o llegit a diverses ciutats d’Europa i Amèrica. Des de l’any 1998 és professor a l’Escola Superior de Teatre i 
Cinema de Lisboa (Facultat d’Art Dramàtic i Cinema). També és compositor i cantant i actualment està des-
envolupant el projecte O Piano em Pessoa/A Piano in Pessoa, on posa música a poemes de Fernando Pessoa 
(espectacle estrenat l’octubre de 2012 a Barcelona, amb el pianista António Neves da Silva).
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Tot comença amb la fugida de Jàson, el gat de la família. Aquest és el desencadenant per mostrar com la fam, 
la por i l’escassetat econòmica poden trencar els lligams, no només familiars, sinó els que sostenen tota una 
nació com Grècia.

L’AUTORA
Màster en Escriptura escènica i televisió a la Royal Central School of Speech and Drama de la Universitat de 
Londres. Les seves obres més destacades són Cows (Atenes, 2007), Rebirth (Creta, 2009), New Dad (Londres, 
2010) i Îœammal, love (lectura dramatitzada, 2010). El 2006 va rebre el Premi Nacional de teatre infantil del 
Ministeri de Cultura Grec per Where Liromions Grow. Té publicats dos llibres de poesia.

Teulada (Στεγη)
-- de Maria Tranou
Traducció de Marta Roigé i Marta Torras
Direcció: Antonio Morcillo López 

Dissabte, 12 de juliol a les 13h 
Lloc: Nau Ivanow - Sala Abaco
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Confessió és, en primer lloc, el retrat d’una manera de fer i d’entendre la política. Una manera que equipara 
l’Argentina dels noranta i la Itàlia dels dos mil. Com qualsevol altre país que hagi patit una crisi econòmica 
amb arrels en les mateixes causes. A través dels mecanismes retòrics que el president empra en el seu discurs 
davant el públic, entendrem els mecanismes implacables subjacents en la manipulació del llenguatge per part 
del poder.

L’AUTOR: 
Davide Carnevali viu i treballa entre Buenos Aires, Berlín i Barcelona, on s’està doctorant en Arts Escèniques 
per la UAB, amb un període d’estudis a la Freie Universität de Berlín. A l’activitat acadèmica s’hi afegeix la de 
traductor del català i castellà, i la de curador per a la editorial Ubulibri, on s’ocupa de dramatúrgia europea i 
iberoamericana. Forma part del consell de redacció de la revista (Pausa.) i escriu per a diferents revistes de 
teatre italianes i internacionals. També imparteix cursos de teoria de teatre i escriptura dramàtica.
Com	a	autor,	s’ha	format	en	cursos	amb	Laura	Curino,	Carles	Batlle,	Martin	Crimp,	Biljana	Srbljanović,	José	
Sanchis Sinisterra, Hans-Thies Lehmann, John von Düffel, Simon Stephens i Martin Heckmanns.
La seva obra Variazioni sul modello di Kraepelin va ser premiada el 2009 al Theatertreffen de Berlín i va guan-
yar el Premio Riccione per il Teatro. El mateix any va rebre el Premio Sassetti Cultura per l’obra breu Calcioba-
lilla. Amb Come fu che in Italia scoppiò la rivoluzione ma nessuno se ne accorse, el 2010 va guanyar el Premio 
Asti Teatro i el 2011 el Premio Borrello nuova drammaturgia. Sweet Home Europa es va estrenar el 2012 amb 
una producció del Schauspielhaus Bochum. La seva última peça teatral és Ritratto di donna araba che guarda 
il mare, guanyadora del Premi Riccione per il Teatro 2013. Les seves obres s’han presentat en diversos festivals 
internacionals i s’han traduït a l’alemany, català, castellà, francès, anglès i estonià.

Confessió (Confessió d’un expresident que ha por-
tat el seu país a punt de caure en una crisi) 
(Confessione (Confessione di un ex presidente che ha 
portato il suo paese sull’orlo della crisi))

de Davide Carnevali

Traducció d’ Angelo Constantini
Direcció: Beatriz Liebe  

Dissabte, 12 de juliol a les 17h 
Lloc: Nau Ivanow - Sala Abaco
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Activitats obertes al públic

Cada any convidem un grup de joves autors de diferents països perquè treballin al llarg de l’Obrador d’estiu 
amb un dramaturg reconegut. Enguany, per sisena vegada consecutiva, aquest dramaturg és Simon Ste-
phens, que ha proposat com a tema Què passarà a continuació?. A partir d’aquesta qüestió, els autors han 
escrit textos dramàtics breus que, traduïts al català quan s’escaigui, es presentaran al públic en forma de 
lectura dramatitzada.

Textos breus de Nao Albet i Marcel Borràs (Catalunya), Brad Birch (Anglaterra), Xavier Carrar 
(França), Michel Decar (Alemanya), Lola Fernández (Espanya), Luciana Lagisquet (Uruguai), Hugo 
Mejías (Xile), Pauline Peyrade (França) i Ignacio Sánchez Mestre (Argentina).

Direcció: Judith Pujol
Assistent: Andrea Ariel
 
Amb Queralt Casasayas, Maria Casellas, Anaïs Garcia, Oriol Genís, Andrea Martínez, Òscar 
Mas, David Ortega, Ferran Rull, Mireia Sanmartín, Jaime C. Segura, Irineu Tranis i Pau Vin-
yals

Dilluns, 07 de juliol
18.00h 
 - L’Home que es va exaltar de Brad Birch (Anglaterra) 
    Traducció de Jordi Prat i Coll
 - Colòmbia de Michel Decar (Alemanya) 
    Traducció de Maria Bosom
 - Gente buena de Luciana Lagisquet (Uruguai)

Dimarts, 08 de juliol
18.00h 
 - Objecció de Pauline Peyrade (França) 
    Traducció de Gemma Beltran
 - Dos o más cosas de Ignacio Sánchez Mestre (Argentina)
 - Andes-Sky de Hugo Mejías (Xile)

Dimecres 9 de juliol
18.00h 
 - What will happen next? de Xavier Carrar (França) 
                  Traducció de Gemma Beltran
 - ¿Y después? de Lola Fernández (Espanya)
 - De Nao Albet i Marcel Borràs de Nao Albet i Marcel Borràs (Catalunya)

   Les reserves per aquestes lectures dramatitzades es poden fer a reserves@salabeckett.cat 

Què passarà a continuació? 
Lectures dramatitzades - Nau Ivanow (Sala Andy Warhol)
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Festival PIIGS. Festival de dramatúrgia sobre la crisi
Lectures dramatitzades - Nau Ivanow (Sala Abaco)

Divendres 11 de juliol 
18.00h 
 - La Crida de Ferran Joanmiquel (Catalunya)
20.00h
 - Torn de dia (Dayshift) de Darren Donohue (Irlanda)

Dissabte 12 de juliol 
11.00h 
 - Rescat (Resgate) d’Armando Nascimento Rosa (Portugal)
12.30h
 - Teulada (Στεγη) de Maria Tranou (Grècia)
17.00h
 -Confessió (Confessió d’un expresident que ha portat el seu país a punt de caure en 
una crisi)    (Confessione (Confessione di un ex presidente che ha portato il suo 
paese sull’orlo della 
   crisi)) de Davide Carnevali (Itàlia)

           
       Les reserves per aquestes lectures dramatitzades es poden fer a info@perpetuum.cat 

Mostra del laboratori pràctic per a dramaturgs i ac-
tors

Et vull ~ et necessito: una interrogació sobre la relació autor/actor 
a través de l’aplicació pràctica i la represntació.

Els alumnes del taller impartit per Neil LaBute oferiran un petit tast del que han treballat i experimentat a 
partir d’aquests dies.

Dissabte 12 de juliol a les 16h

Fabulamundi.
Teatre contemporani de 4 països europeus
Lectures dramatitzades- Nau Ivanow (Sala Andy Warhol)

Dijous 10 de juliol
18.00h 
 - Hamlet és mort. No hi ha força de gravetat d’Ewald Palmetshofer (Àustira)
20.00h
 - La síndrome Genovese d’Alina Nelega (Romania)

Divendres 11 de juliol
18.00h 
 - Un home en fallida de David Lescot (França)
20.00h
 - Llum o de les potencialitats lluminoses del cos humà de Magdalena Barile (Itàlia)

Aquestes lectures dramatitzades aniran precedides d’una breu conversa amb l’autor
                            Podeu reservar les entrades a reserves@salabeckett.cat 
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L’Obrador d’estiu al Núvol

Núvol és una capçalera digital dedicada a la cultura que aspira a omplir un buit a la catosfera. Núvol es proposa 
cobrir aquells esdeveniments i actes culturals, novetats editorials, exposicions o concerts, estrenes teatrals, 
etc. que els diaris convencionals han deixat de tractar per falta de paper o simplement perquè no formen part 
de la cultura mainstream o no són un producte d’un gran grup. Núvol es nodrirà de les aportacions de moltes 
persones que ja fan coses a la xarxa a títol individual, sigui a través d’un blog o d’un compte de twitter, sigui en 
newsletters o plataformes col·lectives o en pàgines temàtiques. I ho farà amb l’objectiu d’aplegar amb criteri 
tots aquests esforços, que sovint queden dispersos, per tal de sumar i contribuir a crear una massa crítica im-
portant. Núvol no quedarà reclosa en l’àmbit cultural català, sinó que ha d’estar alerta al que passa a l’estranger 
i	obrir	finestres	a	altres	publicacions	digitals	de	fora	a	través	de	links	o	intercanvis	amb	altres	publicacions.	La	
nostra voluntat és generar un discurs lúcid al voltant del que passa i ens passa, i de donar als nostres continguts 
una sortida editorial que contribueixi a la difusió dels documents que publiquem més enllà del dia a dia.

Enguany, podreu trobar el dia a dia de l’Obrador d’estiu al web del www.nuvol.com, on la periodista cultu-
ral Aida Pallarès (@aidapallares) anirà deixant les seves impressions i opinions sobre aquesta IX edició de 
l’Obrador d’estiu.

Altres activitats

33

(Pausa). Quadern de teatre contemporani

 
Pausa 35 - Anuari 2013

TEATRE I CRISI/XAVIER ALBERTÍ/PAU MIRÓ/CARYL CHURCHILL

Publicació	anual	de	reflexió	i	assaig	vinculada	a	l’actualitat	teatral	i	també	rela-
cionada amb els focus d’interès tant de l’Obrador com de la Sala Beckett. 
Enguany, podeu consultar els articles de l’últim número a la nostra pàgina web: 
www.salabeckett.cat 

Volem	destacar	específicament	un	dossier	dedicat	a	Teatre i Crisi, amb articles 
de Davide Carnevali (Itàlia), Elena Flašková (Eslovaquia), María Jatze-
manouíl (Grècia), Mark Levitas (Turquia) i Teresa Petit (Catalunya)



Direcció artística    Toni Casares
      Víctor Muñoz i Calafell
 
Gerència     Juli Macarulla 

Direcció tècnica      Paula Miranda

Producció     Mireia Farrarons 
      Roser Soler
     
Equip tècnic     Horacio Sosa. Flaco
      Luís Martí
      Joan Viscasillas
       
Premsa     Patrícia Font
 
Fotògraf     Nani Pujol

Administració    Àlex Esteban
          Tatiana Santa Maria
 
Assistent i traductora      Marta Aliguer i Fiona Rycroft
del curs de Neil Labute

Traductor i intèrpret   
del curs de Edwald Palmetshofer   Albert Tola

Traductora i intèrpret       Helena Tornero
del curs de David Lescot

Pràctiques Màsters en       Andrea Ariel (Institut del Teatre)
Estudis Teatrals,                     Àlex Batlle
Producció i Gestió cultural      Àfrica Estríngana (UB)

Equip del IX Obrador d’estiu 
de la Sala Beckett
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Amb la col·laboració de 

Mitjans col·laboradors 

i el Royal Court Theatre (Londres) i Theatertreffen (Berlin)

IX Obrador d’estiu de 
la Sala Beckett 

FABULAMUNDI. TEATRE CONTEMPORANI DE 4 PAÏSOS EUROPEUS

PIIGS. FESTIVAL DE DRAMATÚRGIA SOBRE LA CRISI
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