
Distància
de Roger Torns
De l’11 al 20/05/2018
Divendres i dissabte a les 20h. Diumenge a les 18h

La Dolors ha arribat nova a l’institut i ha ensenyat un vídeo d’una agressió 
brutal als seus alumnes. A partir de l’arribada de la Dolors, l’Esther, una 
alumna exemplar, adopta una actitud contestatària i rebel, fins al punt 
d’agredir un company empenyent-lo escales avall. 

Distància gira al voltant de l’educació i els seus límits i ens planteja fins 
a quin punt no es toleren certs temes, en segons quins àmbits, per tal de no 
desestabilitzar la jerarquia i el sistema establert. L’obra posa en dubte certes 
estructures paternalistes que prenem com a patrons inamovibles i es pregunta 
quina és la llavor de la rebel·lió.
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Roger Torns és actor, autor i director. És graduat en direcció 

i dramatúrgia per l’Institut del Teatre i diplomat en Arts 

escèniques per l’escola La Casona. Segueix formant-se com 

a actor i cursa diversos tallers i seminaris de dramatúrgia 

a l’Obrador de la Sala Beckett. Com a director i dramaturg 

ha estrenat Tinguem un fill, La festa de les cadires, Com si 
mitja taronja gegant se m’estigués pixant a sobre, Woyzeck 
Caducat, Soliloquejar amb algú (traduïda a l’anglès), Tres 
Bèsties i Elefant Terrible (creada conjuntament amb Eric 

Balbàs). Com a actor ha treballat als espectacles 1 altre 
musical,  Night Club Bilderberg i Generació de merda  
(escrits i dirigits per Xavi Morató), La Infanta terrible y su 
séquito real del col·lectiu La Santa, La noche de los asesinos 
(dirigit per Gerard Nicasi), Woyzeck Caducat (dirigit per ell 

mateix), Escape Show (dirigit per Ivan Tápia i Alicia Serrat), 

Urinetown (dirigit per Joan Maria Segura), Elefant Terrible 
(creat i dirigit conjuntament amb Eric Balbàs), Cabaña  

(dirigit per Eric Bablàs). A més a més, també ha col·laborat 

a El agitador Vòrtex de Cristina Blanco. En l’àmbit 

audiovisual ha participat com actor a la pel·lícula Barcelona 
92 de Ferran Ureña i als curtmetratges Ahora no puedo de 

Roser Aguilar (Premi Gaudí al millor curtmetratge 2011) i 

Cargols de Geoffrey Cowper. És docent a l’escola Central 

de Teatre, on imparteix les assignatures d’interpretació 

i d’història i teoria del teatre. També ha impartit classes 

de dramatúrgia als alumnes de batxillerat d’ESART. Ha 

participat com assistent de dramatúrgia a Safari Pitarra 

de Jordi Oriol i Josep Pedrals al TNC, i ha estat l’ajudant de 

direcció de Marilia Samper i de Llàtzer Garcia en diversos 

muntatges. El seu text Soliloquejar amb algú va ser 

seleccionat per l’SGAE per ser traduït a l’anglès.

RogerTorns

Esmorza amb mi
d’Iván Morales
Amb Anna Alarcón, Andrés Herrera, Mima 
Riera i Xavi Sáez
Una producció de losMontoya. (pantalla & 
escena), cia resident a la Sala Beckett
del 16/05 al 10/06/2018

El pes del plom
d’Aleix Fauró i Isis Martín
Amb Patrícia Bargalló, Isak Férriz, Marina 
Fita i Jose Pérez Ocaña
Una producció de La Virgueria
del 25 al 27/05/2018

PropersEspectacles

Ritmes circadiaris del cèlebre mediocre Fèlix Dufoy
d’Ignasi Guasch
15/05/2018 a les 19h

C
onstantment ens impacten imatges amb un grau elevat 
de violència sense anar acompanyades d’un debat 
eloqüent on es puguin contrastar opinions. Tot sembla 
formar part d’una pel·lícula que podem gaudir des del 
nostre racó més íntim, i sovint no hi ha cap mena de 
filtre ni censura. Calen censures? Caldria posar filtres o 
hem de tenir un accés lliure per poder observar tot el que 
passa al món?

El dilema, o la pregunta, seria quins poden ser els límits en l’àmbit de 
l’educació i quina és la llavor de la rebel·lió. Quins són els límits dins l’àmbit 
de l’educació quan s’escapa de la norma? Cal escapar de la norma? I si es fa, 
s’ha de fer des d’una acció radical? 
Hi ha distància entre l’educació i la rebel·lió?   Roger Torns

ProperaLectura

Obradord’estiu
Cursos
Iniciació a l’escriptura teatral
Quines són les veritables normes? 
(De la forma dramàtica a la forma 
oberta) amb Victòria Szpunberg

Cursos avançats de dramatúrgia
L’autoficció: dir-se en escena amb 
Sergio Blanco
Vida secreta d’un personatge amb 
Pau Miró
El retrat fragmentat amb Frédéric 
Sonntag
I que no és divertit? amb Anna 
Wakulik

Interpretació
L’enfocament anglosaxó: acció 
i interpretació “on the line” amb 
Ramin Gray
Els materials amb Pablo Messiez
En tinc prou amb mi mateix per 
encarnar el personatge? amb Lluís 
Homar i Oscar Valsecchi

Seminari
Què us fa tanta por?
Seminari avançat d’escriptura 
teatral amb Simon Stephens

Lectura dramatitzada
Què us fa tanta por?
Textos breus de nova creació
Direcció: Pau Carrió

Semimuntats
Punys
de Pauline Peyrade
Traducció i direcció de Ferran Utzet

Temps de sega
d’Anna Wakulik
Traducció de Xavier Farré
Direcció: Thomas Sauerteig

Lectura
L’Speakers’ corner del XIII Obrador 
d’estiu
Textos breus llegits pels mateixos 
autors

Trobada
MobPro (Programa de mobilitat)
Una trobada professional per a 
dramaturgs internacionals

Escola d’estiu
ICAF (International Community 
Arts Festival)
Escola d’estiu


