XIII Obrador d’estiu de la Sala Beckett
del 8 al 28 de juliol de 2018

Lloc de trobada a Barcelona de la dramatúrgia internacional
contemporània amb tallers, seminaris, debats i lectures dramatitzades
Què us fa tanta por?
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Benvinguda

L’Obrador d’estiu és un dels esdeveniments més importants de la temporada artística i
formativa de la Sala Beckett.
La nova Beckett ha nascut com un gran Obrador artístic permanent que combina creació,
formació, experimentació, intercanvi, debat i pensament amb la voluntat de fer una
dramatúrgia contemporània de qualitat, que respongui a les inquietuds del nostre temps i
afronti les qüestions fonamentals de la condició humana.
Aquest any 2018 l’Obrador d’estiu creix, amplia les seves activitats i focus d’interès i tindrà
lloc durant tres setmanes de juliol -del 8 al 28-, plenament connectat amb l’oferta teatral i
les propostes artístiques del GREC, Festival d’Estiu de Barcelona.
Tres setmanes intenses de cursos, tallers, lectures, espectacles, trobades i debats de caràcter
internacional sobre temes i aspectes diversos de la dramatúrgia i de la societat contemporània.
La por, que serà un dels temes que tractarem en profunditat la temporada vinent a la Beckett,
és també el motiu d’inspiració i debat per a una nova trobada internacional de dramaturgs
emergents d’arreu del món que, sota la tutela del dramaturg britànic Simon Stephens
(10 anys amb ell a l’Obrador d’estiu!), comportarà lectures dramatitzades, converses sobre
dramatúrgia i debats sobre creació i societat contemporània. Amb el títol genèric de Què
us fa tanta por? i la col·laboració d’un grup d’actrius i actors dirigits per Pau Carrió
escoltarem els textos breus sobre aquest tema escrits expressament per a l’ocasió.
Comptarem, com sempre, amb la participació de grans dramaturgues i dramaturgs, mestres
i creadores i creadors de prestigi internacional per als cursos i tallers de diversos nivells
(iniciació, avançats, especialitzats) i de diverses disciplines (dramatúrgia, interpretació, etc).
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Fabulamundi, la xarxa d’entitats i teatres dedicats a la dramatúrgia contemporània
europea, serà present també a l’Obrador d’estiu possibilitant el contacte entre creadors i
gestors d’aquests espais. En aquest context s’inscriuen, d’una banda els semimuntats de les
obres Punys, de la francesa Pauline Peyrade, amb direcció de Ferran Utzet, i Temps
de sega, de la polonesa Anna Wakulik, amb direcció de Thomas Sauerteig, i de l’altra
banda, el Programa MobPro, de mobilitat internacional d’autores i autors teatrals.
El fenomen del teatre comunitari, com un dels exemples més clars de la vinculació entre
l’art i la participació i el compromís social, serà present també a l’Obrador d’estiu gràcies a
la celebració, per primer cop fora de Rotterdam, de l’escola d’estiu del Festival ICAF.
Finalment, com és habitual en les darreres edicions, l’Speaker’s Corner de l’Obrador
d’estiu és un micròfon obert per a la lectura de textos i materials dramàtics breus que
qualsevol dels participants vulgui compartir en públic.
Tot plegat fa que, durant el mes de juliol, Barcelona i l’Obrador d’estiu de la Sala Beckett
esdevinguin un dels punts d’interès internacional pel que fa a la promoció social, la reflexió,
la formació i l’experimentació de la dramatúrgia contemporània.
Desitgem que el disfruteu i que en surtin idees i projectes.
Bon estiu!

Toni Casares
Director de la Sala Beckett/
Obrador Internacional de Dramatúrgia
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Agenda
Setmana 1
Diumenge 8 de juliol
11:00h - 14:00h Curs S. Stephens
14:00h Dinar
15:30h - 17:30h Curs S. Stephens
18:30h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó - Sala de baix

Dilluns 9 de juliol
09:45h Benvinguda
10:00h - 13:00h Curs V. Szpunberg
10:00h - 14:00h Cursos: S. Blanco i R. Gray
11:00h - 14:00h Curs S. Stephens
14:00h Dinar
14:00h - 16:30h Curs V. Szpunberg
15:30h - 17:30h Cursos: S. Blanco, R. Gray i S. Stephens
18:00h Lectures dramatitzades Què us fa tanta por? - Sala d’assaig
20:00h Semimuntat Punys, de Pauline Peyrade amb col·loqui postfunció - Sala de dalt

Dimarts 10 de juliol
09:30h - 13:00h Curs V. Szpunberg
10:00h - 14:00h Cursos: S. Blanco i R. Gray
11:00h - 13:00h Pors. Taller d’escriptura breu amb Pauline Peyrade
11:00h - 14:00h Curs S. Stephens
14:00h Dinar
14:00h - 16:30h Curs V. Szpunberg
15:30h - 17:30h Cursos: S. Blanco, R. Gray i S. Stephens
18:00h Lectures dramatitzades Què us fa tanta por? - Sala d’assaig
20:00h Semimuntat Punys, de Pauline Peyrade - Sala de dalt
20:30h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó - Sala de baix

Dimecres 11 de juliol
09:30h - 13:00h Curs V. Szpunberg
10:00h - 14:00h Cursos: S. Blanco i R. Gray
11:00h - 14:00h Curs S. Stephens
14:00h Dinar
14:00h - 16:30h Curs V. Szpunberg
15:30h - 17:30h Cursos: S. Blanco, R. Gray i S. Stephens
18:00h Lectures dramatitzades Què us fa tanta por? - Sala d’assaig
20:30h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó - Sala de baix
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Dijous 12 de juliol
09:30h - 13:00h Curs V. Szpunberg
10:00h - 14:00h Cursos: S. Blanco i R. Gray
11:00h - 14:00h Curs S. Stephens
14:00h Dinar
14:00h - 16:30h Curs V. Szpunberg
15:30h - 17:30h Cursos: S. Blanco, R. Gray i S. Stephens
18:00h Lectures dramatitzades Què us fa tanta por? - Sala d’assaig
20:30h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó - Sala de baix

Divendres 13 de juliol
09:30h - 13:00h Curs V. Szpunberg
10:00h - 14:00h Cursos: S. Blanco i R. Gray
11:00h - 14:00h Curs S. Stephens
14:00h Dinar
14:00h - 16:30h Curs V. Szpunberg
15:30h - 17:30h Cursos: S. Blanco, R. Gray i S. Stephens
18:00h Speakers’ corner - El Menjador de la Beckett
20:30h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó - Sala de baix

Dissabte 14 de juliol
09:30h - 14:00h Curs V. Szpunberg
10:00h - 14:00h Cursos: S. Blanco i R. Gray
11:00h - 14:00h Seminari S. Stephens
14:00h Dinar
20:30h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó - Sala de baix
21:30h Festa de cloenda de l’Obrador d’estiu - Sala Razzmatazz
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Agenda
Setmana 2
Dilluns 16 de juliol
09:45h Benvinguda
10:00h - 14:00h Cursos: P. Miró, F. Sonntag i P. Messiez
10:00h - 15:00h Curs L. Homar i O. Valsecchi
14:00h Dinar
15:30h - 17:30h Cursos: P. Miró, F. Sonntag i P. Messiez

Dimarts 17 de juliol
10:00h - 14:00h Cursos: P. Miró, F. Sonntag i P. Messiez
10:00h - 15:00h Curs L. Homar i O. Valsecchi
14:00h Dinar
15:30h - 17:30h Cursos: P. Miró, F. Sonntag i P. Messiez
20:30h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó - Sala de baix

Dimecres 18 de juliol
10:00h - 13:00h Trobada MobPro
10:00h - 14:00h Cursos: P. Miró, F. Sonntag i P. Messiez
10:00h - 15:00h Curs L. Homar i O. Valsecchi
14:00h Dinar
14:30h - 17:30h Trobada MobPro
15:30h - 17:30h Cursos: P. Miró, F. Sonntag i P. Messiez
18:00h Speakers’ corner - El Menjador de la Beckett
20:30h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó - Sala de baix

Dijous 19 de juliol
09:30h - 14:00h Trobada MobPro
10:00h - 14:00h Cursos: P. Miró, P. Messiez i A. Wakulik
10:00h - 15:00h Curs L. Homar i O. Valsecchi
14:00h Dinar
15:30h - 17:00h Trobada MobPro
15:30h - 17:30h Cursos: P. Miró, P. Messiez i A. Wakulik
19:00h Semimuntat Temps de sega, d’Anna Wakulik amb col·loqui postfunció- Sala de dalt
20:30h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó - Sala de baix
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Divendres 20 de juliol
09:00h - 13:30h Trobada MobPro
10:00h - 14:00h Cursos: P. Miró, P. Messiez i A. Wakulik
10:00h - 15:00h Curs L. Homar i O. Valsecchi
14:00h Dinar
14:30h - 16:00h Trobada MobPro
15:30h - 17:30h Cursos: P. Miró, P. Messiez i A. Wakulik
19:00h Semimuntat Temps de sega, d’Anna Wakulik - Sala de dalt
20:30h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó - Sala de baix

Dissabte 21 de juliol
10:00h - 14:00h Cursos: P. Miró, P. Messiez i A. Wakulik
14:00h Dinar
15:30h - 17:30h Curs A. Wakulik
20:30h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó - Sala de baix

Setmana 3
ICAF, consulteu l’horari específic en les informacions del Festival
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Cursos de dramatúrgia
Quines són les veritables normes?
(De la forma dramàtica a la forma oberta)
Curs d’iniciació a l’escriptura teatral amb Victoria Szpunberg

L’autora de L’onzena plaga o La màquina de parlar ofereix un curs d’iniciació a l’escriptura teatral on teoria
i pràctica es combinaran per qüestionar les normes i les convencions.
Recorregut pels conceptes bàsics de la dramatúrgia acompanyat d’exercicis pràctics d’escriptura, amb un
èmfasi especial en el diàleg entre les normes que planteja la convenció teatral i la visió personal de cada
participant.
El teatre com a espai on desenvolupar la pròpia imaginació, els límits del llenguatge i de la representació.

Victoria Szpunberg

Autora teatral i professora de dramatúrgia a l’Institut del Teatre i a l’Escola Superior de Coreografia de
Barcelona. L’any 2000 és convidada a la Residència Internacional del Royal Court Theatre amb la seva
primera obra. A partir d’aquell moment, els seus textos s’han estrenat en diversos festivals i teatres nacionals
i internacionals. A banda de la seva carrera com a autora, ha col·laborat amb diferents coreògrafs, ha signat
dramatúrgies i adaptacions teatrals, ha treballat com a directora i ha escrit peces per a ràdio i instal·lacions
sonores. També ha participat en projectes de Teatre i Educació i és col·laboradora de l’Escola de teatre social
Patothom. El 2013 va rebre el Premi Max a l’autoria teatral catalana. Entre les seves obres de text destaquen
Entre aquí y allá (Lo que dura un paseo), L’aparador (Teatre Nacional de Catalunya, 2003), Esthetic Paradise
(Sala Beckett – Festival Grec, 2004), La màquina de parlar (muntatge que també ha dirigit a la Sala Beckett,
2007, i a la Sala PIM de Milà, 2008), El meu avi no va anar a Cuba (Festival Grec – Sala Beckett, 2008), La
marca preferida de las hermanas Clausman (Teatre Tantarantana, 2010), Boys don’t Cry (Teatre Lliure, Grec
2012) i L’Onzena plaga (Teatre Lliure 2015).
A la Sala Beckett, d’aquesta autora s’hi han pogut veure Esthetic Paradise (2004), La màquina de parlar
(2007) i El meu avi no va anar a Cuba (2009). A més a més, Victoria Szpunberg ha impartit nombrosos tallers
i seminaris per a dramaturgs a l’Obrador de la Sala Beckett.
La Victoria Szpunberg serà l’autora resident de la Sala Beckett la propera temporada 2018-2019.
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L’autoficció: dir-se en escena
Curs avançat de dramatúrgia amb Sergio Blanco

Sergio Blanco, un dels dramaturgs uruguaians més interessants i internacionals del moment, autor de Tebas
Land o La ira de Narciso, que s’han pogut veure al festival Temporada Alta, ve a Barcelona a impartir un curs
de dramatúrgia.
El seminari té per objecte d’estudi el tema de l’autoficció escènica i les seves diverses formes d’execució, que
van des de l’auto-representació fins a l’auto-biografia passant per l’auto-figuració, l’auto-narració, l’autoreferència, l’auto-encarnació i l’auto-relat.
A partir de l’estudi d’alguns textos claus fundacionals del gènere de l’escriptura de si mateix mitjançant l’ús
d’un jo que es confessa a un lector potencial, el seminari intentarà investigar les possibilitats poètiques que
s’activen quan un jo decideix enunciar-se a si mateix, fent del que ha viscut el seu suport principal d’intervenció
i creació a l’hora de proposar diferents formes d’anomenar-se i representar-se.
La pregunta que es plantejarà aquest seminari és: és possible autorepresentar-se a si mateix? O per ser més
arriscats en l’interrogant que guiarà tota la nostra recerca: és possible dir-se en escena a si mateix quan el nostre
pacte teatral ens obliga antropològicament –és a dir, èticament i estèticament– a no ser nosaltres mateixos?
I tot i que és evident que aquest segon interrogant convocarà la cèlebre fórmula isabelina del «ser o no ser»
–fórmula que solem citar quan tractem el tema de la identitat en el teatre–, el nostre projecte d’investigació
proposarà com a alternativa al famós dubte shakespearià una altra possibilitat que s’aventurarà a afirmar que
potser també és possible ser i no ser alhora. Aquesta serà la nostra qüestió…

Sergio Blanco

Dramaturg i director teatral francouruguaià, Sergio Blanco va passar la seva infantesa i adolescència a
Montevideo i actualment viu a París. Un cop acabats els estudis de filologia clàssica va decidir dedicar-se de
ple a l’escriptura i la direcció teatral. Les seves peces han estat distingides en reiterades ocasions amb diversos
premis, entre ells el Premio Nacional de Dramaturgia del Uruguay, el Premio de Dramaturgia de la Intendencia
de Montevideo, el Premio del Fondo Nacional de Teatro, el Premio Florencio al Mejor Dramaturgo, el Premio
Internacional Casa de las Américas i el Premi Theatre Awards al Millor Text a Grècia. L’any 2017 la seva peça
Tebas Land rep el prestigiós premi britànic Award Off West End a Londres. La seva obra entra al repertori de
la Comedia Nacional d’Uruguay el 2003 i el 2007 amb .45’ i Kiev. Entre els seus títols més coneguts destaquen
Slaughter; .45’; Kiev; Opus Sextum; diptiko (vol. 1 i 2); Barbarie; Kassandra; El salto de Darwin; Tebas Land;
Ostia; La ira de Narciso; El bramido de Düsseldorf; Cuando pases sobre mi tumba i Cartografía de una
desaparición. Algunes de les seves obres han estat estrenades al seu país i a l’estranger, i la majoria traduïdes
a diferents idiomes i publicades a diferents països.
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Vida secreta d’un personatge
Curs avançat de dramatúrgia amb Pau Miró

Pau Miró, un dels dramaturgs catalans més consolidats, autor d’Un tret al cap, Victòria o Plou a Barcelona,
torna a la Beckett a impartir un curs avançat de dramatúrgia al voltant de la construcció del personatge.
Tenint en compte que, per construir-lo, abans hem de deconstruir-lo. Com en un laboratori científic: observarne les parts separadament per tal d’aproximar-nos al tot.
A partir de l’escriptura de diàlegs, monòlegs i acotacions crearem diversos comportaments d’un mateix individu
depenent de l’àmbit en què es desenvolupa: privat, públic, familiar, clandestí, íntim…
El repte: transmetre les nostres contradiccions al personatge, contradiccions de qualsevol tipus: ideològiques,
morals, ètiques…
Es tractarà,al cap i a la fi, de reflexionar sobre la fertilitat de la contradicció en l’escriptura teatral com a eix
indispensable per crear un marc de coherència interna.
Nota: a part de l’horari genèric marcat, es proposarà als participants prendre part (sempre de manera opcional)
en una sessió extra amb un horari especial que es concretarà un cop iniciat el taller.

Pau Miró

Actor, dramaturg i director. Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona (1998). S’ha
format com a dramaturg en diferents seminaris de la Sala Beckett impartits per Carles Batlle, Sergi Belbel,
Xavier Albertí, José Sanchis Sinisterra i Javier Daulte, entre d’altres. En el terreny de la dramatúrgia i
direcció, els seus darrers treballs són Filla del seu pare (Teatre Lliure, 2017), Victòria (TNC, 2016), Terra
Baixa, interpretada per Lluís Homar (estrena el novembre de 2014 al Festival Temporada Alta) i Dones com
jo (estrena el gener del 2014 al Teatre Romea). També és autor d’Adiós a la infancia (dramatúrgia a partir de
les principals novel·les de Juan Marsé amb direcció d’Oriol Broggi. Teatre Lliure, 2013) i Els Jugadors, que
també dirigeix (Festival Temporada Alta, 2011, i Teatre Lliure, 2012). Aquest text va guanyar el premi Butaca
al millor text 2012 i ha estat traduït a l’italià, anglès, grec i castellà. A més a més, a Itàlia es va estrenar amb
gran èxit de crítica i públic al Teatro Piccolo de Milà el 2013 i es va endur el prestigiós Premi Ubú com a millor
text estranger. Durant la temporada 2008-2009 estrena La trilogia animal, de la qual és autor i director i per
la qual rep el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona al millor text. El 2004 estrena Plou a Barcelona a la Sala
Beckett, sota la direcció de Toni Casares, peça que s’ha estrenat amb diversos muntatges arreu del món (Itàlia,
Portugal, Anglaterra, Canadà…).
A la Sala Beckett, d’aquest autor s’hi han pogut veure Plou a Barcelona (2004), Singapur (2008), Girafes
(2009), Elèctrics (2010), Un refugi indie (2012) i Un tret al cap (2017). A més a més, ha impartit nombrosos
tallers i seminaris de dramatúrgia. Les traduccions de les seves obres a altres llengües estan disponibles a
www.catalandrama.cat.
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El retrat fragmentat
Seminari avançat de dramatúrgia amb Frédéric Sonntag
Assistent i traductora: Helena Tornero

L’autor de George Kaplan, que fa unes temporades va exhaurir les localitats a la Sala Beckett, torna a Barcelona
a fer un curs sobre la creació de personatges.
Com es fa el retrat d’un individu, d’un personatge, des d’una polifonia? Com es crea una dramatúrgia esclatada
o fragmentària, que resulta més adequada que una dramatúrgia lineal per reconstituir la pluralitat de facetes
d’una identitat o recompondre la multiplicitat d’un individu?
Treballant l’inici d’escriptura d’una obra a partir del retrat d’un personatge real o imaginari, històric o anodí,
conegut o desconegut, el taller proposarà un mètode d’escriptura i de recerca dramatúrgica com si fos una
investigació. Quina és la millor manera d’investigar? Com acumulem i compilem materials? En resum, com
estructurem una obra?
Es convidarà als participants a treballar sobre un projecte de dramatúrgia a partir d’un personatge i a seguir un
procés d’escriptura pràctic i teòric.
Aquest curs s’impartirà en francès i disposarà de traducció consecutiva. L’escriptura sempre es podrà fer en la
llengua materna dels participants.

Frédéric Sonntag

Frédéric Sonntag és autor i director. El 2001, en sortir del Conservatori Nacional Superior d’Art Dramàtic de
París, funda la companyia AsaNIsiMAsa i 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. Tres d’aquestes obres s’han editat a la col·lecció Tapuscrit del
Théâtre Ouvert. Ha obtingut una beca del Centre Nacional del Llibre, un premi de la fundació Beaumarchais i
ha rebut diverses vegades l’ajut a la creació del Centre Nacional del Teatre. Des del 2009, participa en diversos
actes internacionals: l’Obrador d’estiu de la Sala Beckett (Barcelona), el 10è Festival de Dramaturgia Europea
Contemporánea (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). Entre 2009-2010 és
autor resident al Panta-Théâtre de Caen, per al qual escriu Soudaine timidité des crépuscules (creada el març
del 2011). El febrer del 2011 es representa a Sofia la seva obra Sous contrôle, i el març del 2011, Intrusión a
Santiago de Xile. Les seves obres han estat traduïdes a l’alemany, espanyol (Xile, Argentina), búlgar, català,
portuguès, txec, finès i danès.
D’aquest autor, a la Sala Beckett s’ha llegit el text Desapareguts, en el marc del cicle de lectures dramatitzades
de teatre francès contemporani organitzat el 2011, i s’hi ha pogut veure George Kaplan (2013 i 2014).
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I que no és divertit, això?
Seminari avançat de dramatúrgia amb Anna Wakulik
Assistent i traductora: Paula Blanco

Anna Wakulik, una de les dramaturgues poloneses més interessants del moment, ve a Barcelona per impartir
un seminari i presentar una de les seves obres, estrenada amb gran èxit al Royal Court Theatre de Londres.
“No és que tingui por de la mort, és tan sols que no vull ser-hi quan això passi”, va escriure Woody Allen (a qui
podríem odiar per #metoo, però les frases enginyoses del qual no podem deixar d’adorar). M’interessa l’humor
en l’escriptura teatral. Quines eines necessitem per punxar el globus de la serietat i implicar el públic en la
història que expliquem?
Com jugar amb l’humor–ja sigui quan escrius una comèdia, una farsa o alguna cosa seriosa, que en la meva
opinió no hauria de ser 100% seriosa per evitar que perdi la potència dramàtica? Podem suportar una obra
teatral completament seriosa? Què ens fa riure en diferents cultures? Quins tipus d’humor podem trobar i
descriure? El públic britànic i el polonès troba divertides les mateixes coses? Per suposat que no, però que
potser existeixen algunes regles universals? Com es reflecteix la cultura en el sentit de l’humor i –pensant en
l’ofici d’escriure– com podem detectar en el llenguatge, en les situacions creades pels autors o en els personatges
alguna cosa que dibuixi un somriure en les nostres cares i potser paradoxalment faci que la història en conjunt
sigui més seriosa i més emotiva?
I com ens hi podem enfrontar en la traducció? És possible traduir un sentit de l’humor d’un idioma a un altre i
d’una cultura a una altra? Qui riu més amb Hanoch Levin? Qui prefereix Roberto Cossa? Qui és fan de Woody
Allen?
M’agradaria examinar les diferències entre el grotesc, l’humor negre, la farsa i l’absurd –tots ells possibles
versions de la comèdia– però també trobar els moments humorístics/divertits en obres que tracten temes més
seriosos. M’interessa el que us fa riure i com veieu aquesta qüestió.
Analitzarem fragments d’obres, i escriurem i parlarem de l’humor. Així doncs, vingueu ben disposats a riure!
Aquest curs s’impartirà en anglès i disposarà de traducció consecutiva. L’escriptura sempre es podrà fer en la
llengua materna dels participants.

Anna Wakulik

Anna Wakulik va néixer a Gdańsk, Polònia, i va estudiar a l’Escola de Dramatúrgia (Szkoła Dramatu) del Teatr
na Woli de Varsòvia i a l’Institut de Cultura Polonesa de la Universitat de Varsòvia. És dramaturga associada
del Teatr Dramatyczny, Varsòvia. Del 2012 al 2014 va ser directora literària del Teatr im. L. Solskiego, Tarnów.
Va ser secretària de premsa del Teatr Atelier im. A. Osieckiej, Sopot, del 2006 al 2009.
Ha escrit Zażynki (Temps de sega) (Teatr Polski, Poznań; Royal Court Theatre, Londres) i Bohaterowie
(Herois) (Teatr im. L. Solskiego, Tarnów). Zażynki va ser nominada a un Premi London Evening Standard
Theatre l’any 2013, va rebre el Premi de la Premsa en el concurs de dramatúrgia Metafory del Teatr Polski de
Poznań i va ser preseleccionada en el concurs de dramatúrgia contemporània Polònia en Escena.
Ha estat finalista del Premi de Dramatúrgia Gdynia (Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna) múltiples vegades:
l’any 2010 per la seva obra Krzywy domek (Casa tortuosa) (en col·laboració amb la sèrie Teatroteka, 2016;
Teatre de la Ràdio Polonesa, 2016); l’any 2014 per Wasza wysokość (Sa Altesa) (estrenada al Teatr WARSawy;
en col·laboració amb la sèrie Teatroteka, 2015; Teatre de la Ràdio Polonesa, 2017), el 2015 per Dziki Zachód
(La sentència) i el 2016 per Błąd wewnętrzny (Error intern).
El 2012 va participar com a autora emergent al taller internacional coordinat per Simon Stephens.
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Tallers d’interpretació
L’enfocament anglosaxó: acció i interpretació
“on the line”
Taller d’interpretació amb Ramin Gray
Assistent i traductora: Maria Bosom

El director que va enlluernar al Lliure el passat mes d’octubre amb Living With the Lights On torna a Barcelona
a impartir un taller per a intèrprets professionals.
Els textos teatrals són instruccions, una sèrie de rèpliques o línies de diàleg concebudes per activar l’espectador.
Mitjançant principalment textos moderns però també alguns de clàssics, aquest taller examinarà tècniques per
maximitzar el poder de la rèplica. Tot centrant-se en l’acció dramàtica, els participants treballaran a partir
d’una selecció d’escenes, començant per la rèplica i utilitzant aquesta base sòlida per desenvolupar un treball
fresc, vigorós i físic.
El curs serà en anglès i disposarà d’un traductor.

Ramin Gray

Ramin Gray és un director de teatre britànic nascut a Londres i que va viure a Oxford, Teheran, Nova York i
París abans de graduar-se pel Christ Church d’Oxford l’any 1987. Parla francès, persa, àrab, alemany i italià i
ha viatjat molt, especialment per l’Orient Mitjà.
Ha dirigit nombroses obres de nova creació, treballant amb els dramaturgs contemporanis més destacats. Del
2000 al 2009 Ramin va formar part de la Royal Court, primer com a associat internacional i més endavant com
a director associat. Allà va dirigir més de 15 estrenes mundials o britàniques. Entre altres cal destacar Push
Up de Roland Schimmelpfennig, Terrorism dels Presnyakov Brothers, Ladybird de Vassily Sigarev, Way to
Heaven de Juan Mayorga, Womanand Scarecrow de Marina Carr, Motortown de Simon Stephens (també al
Wiener Festwochen, premi de la crítica Falter), Advice to Iraqi Women de Martin Crimp, dues obres de Marius
von Mayenburg, The Ugly One i The Stone, i Over There de Mark Ravenhill (també al Schaubuehne, Berlín).
A nivell internacional, Ramin ha dirigit dues obres de Simon Stephens, l’estrena en llengua alemanya de
Harper Reagan al Festival de Salzburg i On The Shore of the Wild World al Volkstheater Wien (Premi KarlSkraup). El seu muntatge vienès del 2010 d’Orphans de Dennis Kelly va ser nominat al Premi Nestroy. El seu
muntatge rus de The Ugly One va rebre el Premi al Millor Director al Festival Textura de Perm de 2010.
Actualment és director artístic de l’Actors Touring Company, que es va poder veure al Festival Grec amb
The Brothers Size (2008) i recentment amb Living With the Lights On al Lliure (2017). Ha dirigit tots els
muntatges de l’ATC des de l’any 2011. Aquests inclouen The Golden Dragon i Winter Solstice de Roland
Schimmelpfennig, la primera gran reposició de Crave de Sarah Kane, Illusions d’Ivan Viripaev, The Events de
David Greig (considerada pels crítics de The Guardian com la Millor Obra de 2013) i Martyr de Marius von
Mayenburg, entre molts altres.
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Els materials
Taller de recerca escènica dirigit a actors i actrius, ballarins/-es, directors/-es i
dramaturgs/-gues amb Pablo Messiez

El director que aquesta temporada ha emocionat els espectadors del Teatre Lliure amb El temps que estiguem
junts ve a la Beckett a impartir un taller de recerca escènica.
Què fem quan fem teatre? A què ens dediquem? Què seria pertinent entrenar per estar en escena? Quins són
els nostres materials?
La finalitat d’aquest taller serà aturar-nos cada dia en una qüestió diferent de l’àmbit escènic (el temps, l’espai,
la presència, els sentits, la paraula) i anar-ne descobrint les repercussions possibles segons si l’atenció roman
en un material o en un altre.
Pensant l’actuació com una posada en relació més que com un mostrari d’habilitats, ens ocuparem d’anar
veient com el cos i la paraula es veuen afectats pel moviment de l’atenció d’un material a un altre. Intentant
suspendre el judici amb una curiositat que no pretengui entendre sinó descobrir alguna cosa que desconeix,
ens deixarem endur pel pur desig de tornar a saber en què consisteix estar en escena.
Nota: aquest taller és eminentment pràctic i inclourà tant exercicis d’interpretació com de composició que
haurà de fer tothom (tant intèrprets com dramaturgs i directors).

Pablo Messiez

El 2007 debuta com a dramaturg i director amb Antes, una versió molt lliure de Frankie i el casament, de la
nord-americana Carson McCullers. En aquell moment, però, Messiez ja duia més de 10 anys als escenaris.
Entre els seus mestres destaquen Ricardo Bartís, Juan Carlos Gené i Rubén Szuchmacher. També ha treballat
a les ordres de directors com Leonor Manso, Cristián Drut, Rubén Szuchmacher, Daniel Suárez Marsal i Emilio
García Wehbi, entre altres.
El 2010 estrena Muda a la Sala Pradillo de Madrid i Ahora al Teatro Fernán Gómez. Un any més tard és el torn de
Los ojos. El 2012, en el context del Festival de Otoño a Primavera, estrena Las criadas, adaptació del clàssic de
Jean Genet. També dirigeix Las plantas per a la primera edició del Fringe Madrid i forma part del repartiment
del Hamlet dirigit per Will Keen. El 2013 estrena, en el Festival de Otoño en primavera, Las palabras i el 2014,
Los brillantes empeños, una producció del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. El 2015 rep
l’encàrrec del Centro Dramático Nacional de dirigir La piedra oscura d’Alberto Conejero, muntatge que es
va poder veure a Barcelona i pel qual va rebre el Premi Max a la millor direcció i al millor muntatge. Aquell
mateix any estrena Los bichos al Festival Teatro Bombón de Buenos Aires. El 2016 estrena La distancia, versió
escènica de la novel·la Distancia de Rescate de Samanta Schweblin, i dues obres seves: Ningún aire de ningún
sitio, estrenada al Centro Dramático Nacional, i Todo el tiempo del mundo, estrenada al Teatro Palacio Valdés
de Avilés i a les Naves del Español al Matadero de Madrid. També aquell any publica Las palabras de las
obras, compilació d’alguns dels seus textos, editats per Continta Me Tienes. El 2017 estrena al Teatro de la
Abadía el text de Santiago Loza He nacido para verte sonreír (nominat per aquest treball als premis Valle
Inclán) i Bodas de sangre de Federico García Lorca a la Sala María Guerrero del Centro Dramático Nacional.
El 2018 escriu i dirigeix per a la Kompanyia Lliure El temps que estiguem junts, estrenada a l’Espai Lliure.
Paral·lelament a la seva feina d’actor, autor i director, ha anat desenvolupant la seva activitat docent en diversos
estudis i institucions.
Ha publicat Asymmetrical-Motion; Notas sobre pedagogía y movimiento –coescrit amb Lucas Condró– i Las
palabras de las obras, recopilatori de part dels seus textos.
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En tinc prou amb mi mateix per
encarnar el personatge?
Taller d’interpretació amb Lluís Homar i Oscar Valsecchi

Un dels actors més importants de l’escena catalana ve a la Sala Beckett a impartir un curs d’interpretació.
En aquest taller crearem un espai de treball, un lloc de trobada, on la persona genuïna que som pugui ser el
sostenidor veritable de l’actriu o l’actor que pretenem ser. Per què els actors sempre pensem en allò que no
tenim dels personatges? És possible crear o encarnar un personatge que no tingui res a veure amb qui som o
amb qui creiem que som? Què fem amb aquells aspectes que no ressonen en nosaltres? És possible donar-los
veritat sense que nosaltres hi siguem presents? És possible mentir? El joc permet crear falses realitats? Potser
sí. O potser no. En tot cas, en aquest taller no donarem les respostes a aquestes preguntes, sinó que, al llarg
de 5 dies, compartirem un espai que ens faci de xarxa, segura i confortable, per tal que visquem junts una
experiència en la qual ens implicarem tots perquè puguem endinsar-nos en nosaltres mateixos d’una manera
sensible, fascinant i delicada. A veure què hi trobem! Això sí, l’únic que no farem serà teoritzar. Jugarem,
mobilitzarem el cos, però sobretot intentarem mobilitzar allò que és al fons de cadascú, allò que es genuí però
que tot sovint no sabem trobar el camí per fer o deixar que es mostri.

Lluís Homar

Lluís Homar és un dels actors catalans més importants actualment. Va ser un dels fundadors del Teatre Lliure
el 1976 i en va ser el director de 1992 a 1998. Entre el seu extens currículum teatral, destaquen alguns dels
personatges més emblemàtics del teatre català i universal, com ara els protagonistes de Cyrano d’Edmond
Rostand (2017), Ricard III de Shakespeare (2017), Hamlet de Shakespeare (1999) o el Manelic de Terra
Baixa d’Àngel Guimerà (1990 i 2014). Altres muntatges recents en què ha participat són Les bruixes de Salem
d’Arthur Miller (2016), El professor Bernhardi d’Arthur Schnitzler (2016), L’art de la comèdia d’Eduardo
De Filippo (2015), Terra de ningú de Harold Pinter (2014), L’home de teatre de Thomas Bernhard (2005),
Lear d’Edward Bond (2003) o Coriolà de Shakespeare (2002). En cinema, algunes de les pel·lícules en què ha
participat són The Pelayos d’Eduard Cortès (2012), EVA de Kike Maíllo (2011), Los abrazos rotos de Pedro
Almodóvar (2009) i La mala educación de Pedro Almodóvar (2004).

Oscar Valsecchi
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Especialitzat en teatre físic, amb molt anys d’experiència com a actor, professor i coach d’actors. Va estudiar
a l’Ecole Internationale de Mimodrame de Marcel Marceau a París i està diplomat per la International School
of Corporeal Mime de Londres, on també va cursar el Programa de Postgrau en “Docència i direcció teatral”.
Entre 1999 i 2006 va ser professor a la mateixa escola. Va ser membre de la companyia Théàtre de l’Ange
Fou de Londres, dirigida per Steven Wasson i Corinne Soum, on va treballar com a actor i escenògraf durant
10 anys. Ha treballat amb gent provinent de diferents disciplines, com el teatre, la dansa, el circ i la música.
Ha impartit classes i tallers en entitats i escoles de tot el món. El 2008 es trasllada a Barcelona i comença
a treballar al centre d’arts performatives Moveo. El 2011 és el coach de Lluís Homar a la pel·lícula Eva de
Kike Maíllo. Des d’aleshores ha col·laborat en els últims espectacles de l’actor català, com ara Cyrano, Ricard
III, Les noces de Fígaro, L’art de la comèdia, Terra baixa, Adreça desconeguda o Luces de Bohemia. És
cofundador de l’associació ToTum Teatre. Actualment, és membre de la companyia de circ Capicua i ha dirigit
els espectacles Entredos i Koselig, on també actua.

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

Vivim potser en l’època més segura en què ningú hagi viscut mai. Vivim en una època en què morir a causa
de la guerra, per a la majoria de la gent i a gairebé qualsevol part del planeta, és molt improbable. Vivim
en una època en què morir per qualsevol forma de violència és igualment infreqüent. Vivim en una època en
què morir de fam s’ha reduït tant que mereix ser notícia. Vivim en una època en què els índexs de mortalitat
infantil han baixat fins a nivells mai vistos. Vivim en una època en què s’han eradicat més malalties que mai.
El control del dolor és més generalitzat. Dos-cents anys enrere l’esperança de vida a la meva ciutat natal de
Stockport, al nord d’Anglaterra, era de 30 anys. Ara és gairebé de 80. Cap país al món té una esperança de
vida més baixa que el país amb l’esperança de vida més alta l’any 1800.
El meu diccionari en línia defineix la por com una “emoció desagradable causada per l’amenaça d’alguna
cosa perillosa, dolorosa o nociva”. Vivim en el moment menys perillós de la història de la humanitat. El dolor
és una experiència menys probable i el dany és més improbable que mai.
Així doncs, per què tenim tanta por?
La presència disruptiva de la tecnologia; la realitat d’un psicòpata narcisista a la Casa Blanca; l’èxit cada
vegada més gran de les proves nuclears a Corea del Nord; els ratolins; la ràpida expansió del poder tou de
Vladimir Putin; els gossos, tots els gossos; la impossibilitat de tenir mai una casa en propietat; un sentit de
la injustícia en el repartiment de la riquesa global; els nivells de plàstic al mig del nostre oceà; la inestabilitat
política de nivell catastròfic; els refugiats; els racistes; un sentit cada vegada més acusat de pèrdua de drets
polítics; l’ascens de l’esquerra; l’ascens de la dreta; la idea que vigilen sempre l’ús que fem d’Internet; la idea
que alguna gent fa servir Internet sense que mai els controlin; les aranyes; els terroristes; les altures; les
profunditats; la solitud insuportable; l’explosió incontrolable de la població; els botons; la idea que fer llistes
de coses d’alguna manera sembla compensar una manca d’anàlisi; la inexorabilitat de la mort.
Un sentit cada cop més gran de la inevitabilitat d’amenaces sense nom sembla tirar per terra qualsevol
prova estadística del contrari, de tal manera que fa l’efecte que visquem en una època que no es defineix per
la seva seguretat o falta de dolor o felicitat, sinó per la seva por.
Com a dramaturg, em sento atret com un addicte per les meves pors. Les meves pors d’un món de catàstrofe
política o les meves pors que els meus fills es morin han inspirat obra rere obra per igual. Torno a aquestes
pors no per satisfer-les, sinó per fer que tinguin sentit.

17

Com a professor de dramatúrgia tinc més tendència a demanar als escriptors que escriguin sobre el que
els fa por que sobre allò que coneixen. La funció del dramaturg, crec jo, és encendre amb determinació una
torxa en els racons més foscos de la por humana i fer que les formes que hi trobem adquireixin sentit. Aquesta
és la nostra missió en la nostra cultura. Es a través d’aquestes formes i a través d’aquest sentit que potser
aconseguirem sobreviure les èpoques d’incertesa que tenim al davant. Simon Stephens

Enguany, els dramaturgs participants són Jean-Denis Beaudoin (Quebec), Clàudia Cedó (Catalunya),
Penda Diouf (França), Marie Kajava (Finlàndia), David Košťák (República Txeca), Claire Lapeyre
Mazérat (França), Ivor Martinić (Croàcia), Pier Lorenzo Pisano (Itàlia), Charley Miles (Anglaterra),
Julio Provencio (Espanya), Gabriel Sandu (Romania), Magdalena Schrefel (Àustria) i Pablo Sigal
(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 forma de lectura dramatitzada per part de la Companyia Resident de l’Obrador d’estiu. Les lectures
seran obertes al públic.

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 Minute (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 House (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
internacional per la revista alemanya TheaterHeute. 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.
A la Sala Beckett, d’aquest autor s’hi ha pogut veure Londres (Paret marina/T5) (2011). A més a més, des del
2009 s’encarrega de coordinar el taller internacional de l’Obrador d’estiu.
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Els autors emergents participants al seminari
Jean-Denis Beaudoin (Quebec)

Després de llicenciar-se en Interpretació al Conservatori d’Art Dramàtic del Quebec el 2013, Jean-Denis Beaudoin
no va trigar a fer parlar. Va fundar la companyia La Bête noire, que va produir al teatre Premier Acte Trick or
treat de Jean Marc Dalpé (2014), però també els seus dos primers textos: Mes enfants n’ont pas peur du noir
(2014 i 2016) i Épicerie (2016). Mes enfants n’ont pas peur du noir es va reprendre a Mont-real (al Centre du
Théâtre d’Aujourd’hui), amb una acollida espectacular, i de passada es va endur diversos premis teatrals (entre
els quals una nominació al Millor Text Original de Mont-real la temporada 2016-2017) i es va publicar a l’editorial
l’Instant même. Épicerie, amb posada en escena de l’autor, també va ser nominada als Premis de la Crítica de
Quebec en la categoria de Millor Text Original de la temporada 2015-2016. L’obra s’adaptarà a novel·la i sortirà a
llibreries el 2019. Dévoré(s), el seu tercer text, que acaba de guanyar la borsa Suport a la Dramatúrgia de la ciutat
de Quebec, també es publicarà i arribarà a escena el 2019 al teatre Périscope, amb producció de La Bête noire.
Amb el suport de:

Clàudia Cedó (Catalunya)

Dramaturga i directora teatral.
És llicenciada en Psicologia per la UAB i ha treballat com a psicòloga en presons, centres per a autistes i centres
de rehabilitació. Durant molts anys també va fer classes de teatre a adolescents i va fer d’actriu i directora en
companyies independents. El 2006 va crear el projecte de teatre social Escenaris Especials (teatre amb actors
i actrius amb discapacitats, malalties mentals, autisme, paràlisi cerebral o addicció a les drogues). El 2015 va
guanyar el Premi Butaca al millor text amb Tortugues: la desacceleració de les partícules. Aquell any també va
guanyar el Torneig de Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta amb DNI. L’obra L’home sense veu, va
ser nominada a millor text als Premis Butaca del 2017.
Aquest 2018 ha estrenat l’obra Cinema al Teatre Lliure, amb Escenaris Especials, i Una gossa en un descampat
a la Sala Beckett, escrita com a autora resident al teatre.
Amb
el suport de:
		

Aquesta autora forma part de:
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Penda Diouf (França)

Dramaturga i encarregada de llibreria, Penda Diouf escriu des dels 19 anys. Poussière, Le Grande Ourse,
Le Symbole, Hyenas i Pistes són algunes de les seves obres teatrals, en les quals s’han fixat Le Tarmac, La
Huchette, A mots découverts, La Comédie Française o Le théâtre de la tête noire, on el 2018 va guanyar el
Premi del jurat. Les seves obres tracten qüestions relacionades amb la identitat, l’opressió i el patriarcat, i
també amb les traïcions de la colonització. Algunes obres s’han representat a l’estranger, en països com ara
Suïssa, Espanya, Guinea, Armènia, Togo i Benín. Penda Diouf també és cofundadora, juntament amb Anthony
Thibault, de l’etiqueta Jeunes textes en liberté, un festival de teatre itinerant, coorganitza el jurat per al públic
jove d’Scènes appartagées i duu a terme tallers d’escriptura, en particular per a gent que no té el francès com
a llengua materna.
Amb el suport de:

Marie Kajava (Finlàndia)

Marie Kajava és una dramaturga finesa. Es va llicenciar a l’Acadèmia Teatral de Finlàndia. Kajava és autora
d’obres teatrals, guions i textos per a espectacles. La seva darrera obra, La fam, ha estat traduïda a l’anglès i al
suec. Actualment escriu l’obra titulada Despulla’m, doncs, que tracta del pasturatge, el canvi climàtic, la sang
i la llet. Kajava també ha adaptat textos per a diversos espectacles de teatre i dansa així com per a pel·lícules
documentals. A banda de la seva feina al món del teatre, Kajava escriu articles sobre drets humans, els refugiats
i temes relacionats amb el desenvolupament per a diverses organitzacions.
Amb el suport de:
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David Košťák (República Txeca)

David Košťák va néixer l’any 1991 a Praga. Es va llicenciar en Teoria i Crítica Teatral a la DAMU (Escola de
Teatre de Praga). Va començar escriure les seves pròpies obres durant la carrera però va debutar l’any 2013 amb
la seva obra breu Amor natural. Els seus textos tracten sobretot de les relacions interpersonals, el destí dels
individus en la societat actual, la crítica del consumisme i altres temes d’actualitat, tot i que sovint també fan
referència a records d’infantesa i al món interior de les persones. Es caracteritzen per un llenguatge poètic, amb
un lleuger toc juganer i humorístic però també de pathos i tendresa. Això es pot aplicar especialment a la seva
“trilogia de l’espai” formada per Taxistyx (Teatre LETÍ), sobre una mare que eludeix les seves responsabilitats
familiars a través de taxis, on el temps passa més a poc a poc; Sobre la via làctia vessada (Ràdio Txeca, Teatre
Karlovy Vary), i la seva adaptació de la història de la famosa gossa Em dic Laika, pensada per alliçonar el públic
jove sobre la manipulació per part dels règims totalitaris.
Amb el suport de:

Aquest autor forma part de:

Claire Lapeyre Mazérat (França)

Autora, directora i actriu.
Filla de pare operador de càmera i mare autora, des de ben petita dirigeix vídeos, escriu obres de teatre, crea
obres híbrides en tàndem amb el seu germà, un apassionat pel vestuari, l’escenografia i les instal·lacions
de tota mena. Després del batxillerat en teatre, es forma en interpretació a l’escola del Théâtre National de
Chaillot, el Conservatori del 10è districte de París, l’Studio Théâtre d’Asnières i l’Académie Théâtrale de
l’Union a Llemotges, entre altres. Des de 2006 codirigeix el COLLECTIF JAKART, vinculat al DRAC Grande
Aquitaine i en residència al Departament 93 (Sena Saint-Denis). Hi compagina el joc, la posada en escena i
l’escriptura i treballa autors contemporanis, clàssics, coescriptures i escriptura d’escenari (écriture de plateau).
Escriu i dirigeix curtmetratges i vídeos per al teatre o internet. Periòdicament accepta encàrrecs d’escenificació
per al teatre o la dansa. Per refermar el seu interès creixent per una cultura al «marge» i consolidar la seva
recerca estètica, el 2018 crea la seva pròpia estructura: QG. Actriu, autora, inventora, constructora i directora
(d’actors), la seva activitat engloba el teatre, les performances, l’opera experimental, el cinema i... el que encara
no s’ha inventat.
Amb el suport de:
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Ivor Martinić (Croàcia)

Ivor Martinic es va llicenciar en Dramatúrgia a l’Acadèmia d’Art Dramàtic de Zagreb. La seva obra El títol de
l’obra sobre Ante està escrit aquí s’ha representat a Bèlgica, Croàcia, Anglaterra i Sèrbia. L’Obra sobre Mirjana i els que l’envolten s’ha representat a Argentina, Croàcia, Eslovènia i Sèrbia.
La seva darrera obra, El meu fill camina una mica massa lent, va ser representada pel Teatre Jove de Zagreb.
Aquest muntatge va rebre més de 20 premis, entre els quals el Premi Llorer d’Or a la Millor Obra del Festival
MESS de Sarajevo i el Premi de l’Associació d’Artistes Dramàtics a la Millor Obra. S’ha representat també amb
gran èxit a Argentina, Mèxic, Paraguai, Sèrbia, Uruguai i Veneçuela.
L’any 2016, va formar part del Pen World Voices International Play Festival celebrat al Martin E. Segal Theatre
Center de Nova York com un dels vuit dramaturgs més respectats del món.
Les seves obres han estat traduïdes a 20 idiomes i algunes de les traduccions han estat publicades.

Pier Lorenzo Pisano (Itàlia)

Pier Lorenzo Pisano va néixer a Nàpols. Es va llicenciar en Patrimoni Cultural a Venècia i tot seguit es va
especialitzar com a actor a la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Va començar a treballar com a
actor i ajudant de direcció per a pel·lícules i muntatges teatrals i també com a editor de diversos projectes com
ara el documental Torn, que va rebre un Nastro d’Argento i es va estrenar al Festival de Cinema de Venècia.
Va fer el salt a l’escriptura i va rebre els guardons italians més importants de dramatúrgia i redacció de guions
(Premi Tondelli, Premi Hystrio, Premi Solinas). Més endavant va combinar les seves experiències com a
intèrpret i dramaturg i es va graduar com a director al Centro Sperimentale di Cinematografia (Escola Nacional
de Cinema).
Amb el suport de:
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Aquest autor forma part de:

Charley Miles (Anglaterra)

Charley Miles és una dramaturga originària de North Yorkshire. La seva primera obra, Blackthorn, es va
representar l’any 2016 i va ser finalista del Premi Susan Smith Blackthorn del 2017. L’any 2017 va ser escollida
Dramaturga Resident Channel 4 al West Yorkshire Playhouse i recentment ha rebut una beca Paines Plough
per al 2018. Ha escrit obres per al Royal Welsh College of Music and Drama, el Royal Court i el West Yorkshire
Playhouse. La seva sèrie per a la televisió In Memoriam es troba en fase de desenvolupament de la mà de la
productora Buccaneer Media.
Amb el suport de:

Julio Provencio (Espanya)

Julio Provencio és dramaturg i director d’escena. Ha escrit Placenta i Ifigenia (Homenaje a una muerte muda)
i és coautor de Proyecto 43-2 (amb María San Miguel) i Modërna (amb Carolina África). Ha dirigit diversos
d’aquests textos, així com l’obra Cuando caiga la nieve de Javier Vicedo. És llicenciat en Filosofia, Màster
en Humanitats i Màster Europeu en Arts de l’Espectacle (Beca Fundació La Caixa). A més, s’ha format amb
Juan Mayorga, Jean-Pierre Ryngaert, Pascal Rambert, Enzo Cormann o Roger Bernat, i ha desenvolupat una
trajectòria en teoria teatral en diversos congressos i publicacions especialitzades.
Amb el suport de:
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Gabriel Sandu (Romania)

Gabriel Sandu és un dramaturg, actor i periodista romanès de 29 anys. La seva primera obra estrenada, El meu
pare, el capellà, tracta de les minories de gènere a l’Església ortodoxa i es va representar al Teatre Nacional de
Târgu Mureș l’any 2017 i a l’Apollo111 Theater de Bucarest el 2018. L’abril de 2018, la seva obra Pobre Júlia va
ser nominada a la millor obra al concurs per a dramaturgs Gala Star. L’any 2008 i el 2009, Gabriel va guanyar
els concursos DramAcum i FestCo amb Bambies.
Com a actor professional, Gabriel ha participat a Europes, dirigida per Armel Roussel al Teatre Nacional de
Brussel·les, i a West Side Story, dirigida per Răzvan Mazilu al Teatre Odeon de Bucarest, així com en més de
30 pel·lícules i espectacles a Romania i arreu d’Europa. Com a periodista, Gabriel ha col·laborat amb VICE,
Brrlog i altres publicacions nacionals i ha guanyat diversos guardons. Darrerament ha estat seleccionat per
al programa d’ajudes Digicomnet, que compta el suport del Departament d’Estat dels EEUU i s’atorga a 15
periodistes escollits entre 600 candidats d’Europa Central i de l’Est i d’Àsia Central.
Amb el suport de:

Aquest autor forma part de:

Magdalena Schrefel (Àustria)

Originària de Viena (Àustria), actualment Magdalena Schrefel viu a Berlín. És llicenciada en Etnologia Europea
per la Universitat de Viena i posteriorment va estudiar Escriptura Literària a l’Institut Alemany de Literatura
de Leipzig. Les seves obres li han valgut ser invitada a festivals i obtenir nombroses beques d’escriptura. Està
representada per Rowohlt Theater Verlag. La seva obra Sprengkörperballade es va estrenar a la Schauspiel
Köln el mes d’abril de 2017. Actualment treballa en un volum de narrativa breu.
Amb el suport de:
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Pablo Sigal (Argentina)

Pablo Sigal (Buenos Aires, Argentina, 1988) és actor, dramaturg i director de teatre. Es va formar en interpretació
amb Nora Moseinco, en Direcció cinematogràfica a la Universidad del Cine i en escriptura amb Romina Paula
i Cynthia Edul. Ha actuat en diverses obres de teatre, amb les quals ha participat en festivals internacionals
com el Festival Internacional de Buenos Aires (Argentina), el Festival Temporada Alta de Girona, el Festival
de Vitoria i el Midwinter Night’s Dream de Tallin (Estònia). El 2015 va estrenar Polite, la seva primera obra de
teatre, que també va dirigir i que va resultar una de les guanyadores del Concurso Operas Primas del Centro
Cultural Ricardo Rojas. El 2017 va ser seleccionat per formar part de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires i
va rebre el premi a millor dramaturg.
Amb el suport de:
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Activitats obertes al públic
Què us fa tanta por?

Textos breus de nova creació
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 desè any consecutiu, aquest dramaturg és Simon Stephens, que ha
proposat com a tema Què us fa tanta por?. A partir d’aquesta qüestió, els autors han escrit textos dramàtics
breus que, traduïts al català quan ha calgut, es presentaran al públic en forma de lectura dramatitzada.
Textos breus de Jean-Denis Beaudoin (Quebec), Clàudia Cedó (Catalunya), Penda Diouf (França),
Marie Kajava (Finlàndia), David Košťák (República Txeca), Claire Lapeyre Mazérat (França), Ivor
Martinić (Croàcia), Pier Lorenzo Pisano (Itàlia), Charley Miles (Anglaterra), Julio Provencio
(Espanya), Gabriel Sandu (Romania), Magdalena Schrefel (Àustria) i Pablo Sigal (Argentina).
Direcció: Pau Carrió
Ajudant de direcció: Bernat Pons
Amb Roser Batalla, Ettore Colombo, Manel Dueso, Blanca García Lladó, Ignasi Guasch, Georgina
Latre, Gal·la Sabaté, Annabel Totusaus i Pau Zabaleta

Dilluns, 9 de juliol
18:00h
- Mascle 67, de Charley Miles (Anglaterra). Traducció de Marc Rosich.
- Cerfull, de Penda Diouf (França). Traducció d’Albert Arribas.
- Hebe, de Julio Provencio (Espanya).
Dimarts, 10 de juliol
18:00h
- La vida, la por, de Magdalena Schrefel (Àustria). Traducció de Maria Bosom.
- Despulla’m, de Marie Kajava (Finlàndia). Traducció de Marc Rosich.
- Semideus, de Pier Lorenzo Pisano (Itàlia). Traducció de Carlota Subirós.
Dimecres 11 de juliol
18:00h
- La dona ocell, de David Košťák (República Txeca). Traducció de Naila Rami Oms.
- El cel, d’Ivor Martinić (Croàcia). Traducció de Pau Sanchis.
- Los libros, de Pablo Sigal (Argentina).
- El que és invisible, de Jean Denis Beaudoin (Quebec). Traducció d’Albert Arribas.
Dijous 12 de juliol
18:00h
- Qui va cridar als feixistes de Gabriel Sandu (Romania). Traducció de Miruna Dinu.
- La llum envaeix, de Claire Lapeyre Mazerat (França). Traducció d’Albert Arribas.
- Segona joventut, de Clàudia Cedó (Catalunya).
Les reserves per aquestes lectures dramatitzades es poden fer a www.salabeckett.cat
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Punys

de Pauline Peyrade
Traducció i direcció de Ferran Utzet
Espectacle semimuntat
09 i 10 de juliol a les 20h
Preu: 5€ (Personatges de la Beckett: 3€)

Autora: Pauline Peyrade
Traducció i direcció: Ferran Utzet
Amb: Marta Marco, Martina Perez Vilarasau i Marc Rius
Música: Raúl Juan
Espai escènic, il·luminació i vídeo: Paula Miranda
Sinopsi
Punys parla de la lluita per refer-se. Narra la història de cinc moments en una relació tòxica, des de la primera
trobada fins al punt de ruptura final, explicats des del punt de vista d’una dona en estat de xoc que intenta
donar sentit al què ha viscut. És la història de cinc accions amb perspectives radicals que fan aflorar la pèrdua
emocional. Esgotar-se per estar despert, destruir-se per ser reconstruït, viatjar molt lluny per sentir-se proper
a un mateix; cada experiència explora un estat límit per fer palesa la força implacable del rebuig i la resistència
que tothom porta a sobre: ulls que no miren mai cap avall, punys tancats amb fermesa en la foscor.
Dilluns 9 de juliol hi haurà col·loqui postfunció amb l’equip artístic de Punys
El dilluns 9 de juliol, en acabar la funció del semimuntat Punys, l’autora de la peça, la dramaturga francesa
Pauline Peyrade, conversarà amb el director i traductor de l’obra Ferran Utzet i els intèrprets de l’espectacle.
Aquest semimuntat es duu a terme en el context del projecte Fabulamundi. Playwriting Europe.
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Temps de sega

d’Anna Wakulik
Traducció de Xavier Farré
Espectacle semimuntat
19 i 20 de juliol a les 19h
Preu: 5€ (Personatges de la Beckett: 3€)

Autora: Anna Wakulik
Traducció: Xavier Farré
Direcció: Thomas Sauerteig
Amb: Eric Balbàs, Francesc Garrido i Roser Tapias
Sinopsi
Estructurada al voltant d’una data recurrent –el 15 d’agost, la festa de l’Assumpció de la Verge Maria– però
fent salts en el temps i en el l’espai entre Londres i Varsòvia, Temps de sega copsa hàbilment una Polònia
enmig d’enormes canvis culturals i socials.
Per a la Marysia, una jove nascuda a Polònia, la influència de l’Església es fa palesa en cada aspecte de la seva
vida –fins i tot controlant el seu propi cos. Avortar és gairebé impossible, o sigui que quan la Marysia es queda
embarassada amb 17 anys d’un capellà en unes colònies d’estiu catòliques, busca l’ajuda d’en Jan, un ginecòleg
que s’ha fet ric practicant avortaments il·legals. La Marysia coneix en Jan del poblet on es va criar, i de nena
jugava amb el seu fill, en Piotr, que ara viu a Londres.
Uns anys més tard, la Marysia es torna a quedar embarassada als 25 anys: tot fa pensar que el nen és d’en Piotr.
Què haurien de fer els personatges? Com afectarà aquest embaràs la relació pare i fill i la de la Marysia i en
Jan? Què farà en Piotr, alumne de l’Escola d’Economia de Londres? Seran d’alguna manera capaços de viure
plegats de nou? O potser hi ha situacions en la vida en què trencar és l’única solució? Som responsables només
de nosaltres mateixos? On acaba la nostra llibertat? I com la llibertat actual de moure’ns per tot el món canvia
les nostres relacions?
Una obra sobre la religió, la moral i la recerca de les arrels de la nostra identitat.
Dijous 19 de juliol hi haurà col·loqui postfunció amb l’equip artístic de Temps de sega
El dijous 19 de juny, en acabar la funció del semimuntat Temps de sega, l’autora de la peça, la dramaturga
polonesa Anna Wakulik, conversarà amb Thomas Sauerteig, director de l’espectacle, i els intèrprets.
Aquest semimuntat es duu a terme en el context del projecte Fabulamundi. Playwriting Europe.
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Speakers’ corner del XIII Obrador d’estiu
En veu alta s’escriu millor!

Com si es tractés d’un Hyde Park barceloní, l’Obrador d’estiu torna a incorporar el seu propi Speaker’s’
Corner, per a qui vulgui fer públics els seus textos o escenes dramàtiques i compartir-los amb la resta
de participants.
En un ambient informal, sense cap mena de pressió pel “què diran?”, al llarg d’una tarda l’Obrador
d’estiu proposa un espai a tots els participants (professors i alumnes) on poder llegir textos, escenes
de creació pròpia, diàlegs breus i provatures comptant amb la complicitat dels que ho escoltaran.
Els textos hauran de tenir una durada màxima de 10 minuts i per llegir-los només disposareu d’una
cadira, un faristol i un micro. Res més! Us animem a fer-ho vosaltres mateixos, tot i que si decidiu
recórrer als vostres amics actors i actrius no us direm pas que no, sempre que mantingueu aquestes
condicions tècniques mínimes. L’idioma de lectura és absolutament lliure i no hi haurà traducció
simultània.
Animeu-vos a compartir amb altres autors, aprenents i/o professionals com vosaltres, els textos i les
escenes que teniu al calaix o que se us acaben d’ocórrer fa tot just quatre dies…
Doneu-nos un tast d’aquella obra que esteu escrivint i que no esteu segurs que acabi de funcionar!
Mostreu aquella peça curta que creieu que és rodona!
Els horaris seran: divendres 13 a les 18h i dimecres 18 a les 18h
Lloc: El Menjador de la Beckett
Tingueu present que en veu alta sempre s’escriu millor!
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Trobada
MobPro (Programa de mobilitat)

Una trobada professional per a dramaturgs internacionals
18, 19 i 20 de juliol
El projecte europeu Fabulamundi ha dissenyat i durà a terme un programa de mobilitat que representarà una
ocasió única perquè els 80 dramaturgs i dramaturgues que hi participen visquin una experiència de mobilitat
internacional i assisteixin a activitats d’aprenentatge entre iguals amb un grup seleccionat de dramaturgs i
dramaturgues de la UE així com organitzacions i agents de primer ordre a nivell nacional i internacional.
Els principals objectius del MobPro són estimular i conscienciar mitjançant debats oberts sobre el paper i la
posició dels autors i autores teatrals en la societat contemporània i oferir-los noves visions, competències i
oportunitats quant a intercanvis internacionals i com posicionar-se dins del marc europeu.
Les sessions –moderades per Cristina Da Milano i François Matarasso, experts formadors i facilitadors– es
repartiran al llarg de 3 dies.
Participants: Muhammet Ali Bas (Àustria), Lancelot Hamelin (França), Ferran Joanmiquel
(Catalunya), Dana Lukasinska (Polònia), Mihaela Michailov (Romania), Roberto Scarpetti (Itàlia),
Katharina Schlender (Alemanya), Jelena Schulte (Alemanya), Roman Sikora (República Txeca) i
Sandra Szwarc (Polònia).
Coordinació: Cristina Da Milano i François Matarasso
Amb el suport de:
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Els autors participants al MobPro
Muhammet Ali Bas (Àustria)

Nascut l’any 1990, fill de pares turcs, Muhammet Ali Bas ha estudiat alemany, història i arts del llenguatge a
Viena. Mentrestant, ha treballat amb joves i en educació cultural.
L’any 2010 va guanyar el primer Torneig de Poesia Alemanya-Turca de Berlín i tot seguit va fer nombroses
actuacions a Alemanya i a Àustria. El 2013 va fundar l’arxiu sobre la immigració Vielfaltenarchiv (“Arxiu de
la diversitat”) a Vorarlberg. Més endavant va escriure els textos de l’exposició Arbeyter (“Treballadors”), en el
marc del Festival Emsiana 2013. També va representar Cok güzel ya al Festival Emsiana 2016 juntament amb
l’artista grafiter Calimaat.
El 2015 i el 2016 va participar al Festival Texte & Töne de l’ORF Vorarlberg. Ha creat Hängebrücke i Es sei so…
en col·laboració amb el compositor Murat Üstün.
L’any 2016 la seva obra NARration es va representar en un taller de creació durant el Festival Der Blick des
Anderen (“Una altra mirada”) al Salon5. Una segona obra seva, Der Kalif wird uns die Stirne küssen (“El califa
ens farà petons al front”), es va representar l’any 2017 en el marc del Stückefest al Landestheater St. Pölten.
Muhammet Ali Bas és membre de Literatur Vorarlberg.

Lancelot Hamelin (França)

Lancelot Hamelin és autor de novel·les, assaigs i obres teatrals. Viu i treballa a París. Les seves obres han estan
publicades per Théâtre Ouvert (Alta Villa, 2007), Quartett i Espace 34.
L’any 2007, el director francès Mathieu Bauer-Sentimental Bourreau va dirigir Alta Villa al Théâtre Ouvert;
més endavant, el 2010, la Comédie-Française va presentar Un pròleg per a La Follia d’Hèrcules… amb direcció
de Christophe Perton al Théâtre du Vieux Colombier.
El 2017, Alta Villa, traduïda a l’anglès per Christopher Campbell, es va poder veure al Traverse Theatre,
Edimburg, i va ser publicada per Oberon Books Ltd.
El juliol de 2013, va participar com a dramaturg al Lincoln Center Theater-Directors’ Lab, Nova York.
Les novel·les d’Hamelin, Le Couvre-feu d’octobre (2012) i À la crête des vagues (2016), han estan publicades
per Editions Gallimard.
L’octubre de 2012, com a periodista, Hamelin va cobrir les eleccions presidencials nord-americanes per al
setmanari francès Les Inrockuptibles.
Des del 2012, recopila els somnis i els malsons de les persones: de Nova Orleans a Roma, amb escales a
ciutats franceses com Nanterre, París, Lió, Valence, Calais… L’abril de 2017, Les Inrockuptibles va publicar un
reportatge sobre els somnis de les persones durant el període electoral francès.
Lancelot Hamelin és dramaturg resident del Théâtre Nanterre-Amandiers, dirigit per Philippe Quesne, i
actualment és pensionnaire (resident) de la prestigiosa Villa Medicis, Acadèmia de França a Roma.

31

Ferran Joanmiquel (Catalunya)

S’ha format com a actor al Galliner de Girona i en dansa contemporània als centres Area i La Caldera de
Barcelona.
Ha fet diferents cursos de dramatúrgia a la Casa de Cultura de Girona i a l’Obrador de la Sala Beckett, amb
professors com Jordi Prat, Michel-Marc Bouchard, José Sanchis Sinistierra, Paco Zarzoso o Simon Stephens.
Com a dramaturg, ha guanyat tres premis: l’11è Premi Boira de Vic per Riu Gener (2008); el Josep Ametller de
textos teatrals per Dinou (Premi Recull de Blanes 2009); i el 7è Premi de Teatre Joaquim M. Bartrina de Reus
(2009) per Blau. També ha escrit Satori Park (2010), Apareguda (2011), Desitjar viure en un país sense vent
(2012), Vidres als ulls (2013), La nit dels ganivets roents (2014), La filla de Chagall (2015) i El rey del Gurugú
(2016).
Va completar el 3r Curs de Postgrau en Teatre i Educació a l’Institut del Teatre de Vic i compta amb una àmplia
experiència com a professor de teatre en diversos àmbits educatius i socioculturals. Actualment treballa amb
grups de joves i immigrants.

Dana Łukasińska (Polònia)

Dana Łukasińska és autora teatral, guionista de sèries i responsable de dramatúrgies. Ha escrit les següents
obres per al teatre i per a la ràdio: Agata szuka pracy (L’Àgata vol una feina), Bazuka, Lena. Eine charmante
Frau (Lena. Una senyora encantadora), Strøkne Ann, Hibakusha, Hannah Arendt mnie nie kocha (Hannah
Arendt no m’estima), Antyhona, Shakespeare, Uchodźcy. Śledźctwo (Refugiats. Una investigació) i Sekcja
(Post mortem).
Ha fet dramatúrgies per als centres teatrals Teatr Polski, Poznań (Ich czworo. Obyczaje dzikich [Els quatre. Les
maneres dels salvatges]), Teatr Dramatyczny, Białystok (Czarnobyl. Last minute [Txernòbil. Darrera hora],
basada en La pregària de Txernòbil/Les veus de Txernòbil de Svetlana Alexievitch; Glany na glanc, basada en
l’obra de David Gow Cherry Docs; Spragniony [Assedegats]; Shakespeare), Teatr im. C. K. Norwida, Jelenia
Góra (Samobójca [Suïcidi] basat en El suïcidi de Nikolai Erdman) i Teatr im. J. Osterwy, Lublin (Platonov,
basada en l’obra d’Anton Txèkhov).
És també coautora de la novel·la juvenil Oro (Editorial Marginesy) i autora del guió de Narko, un llibre de
còmics sobre substàncies psicoactives (Editorial Krytyka Polityczna).
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Mihaela Michailov (Romania)

Mihaela Michailov és dramaturga i crítica d’arts escèniques.
Li interessa molt crear obres polítiques sobre les causes de diverses desigualtats socials i temes vulnerables
com ara els abusos de l’Estat romanès en relació amb les categories no representades, les transformacions
agressives en èpoques postsocialistes, les jerarquies opressives i les discriminacions.
També li preocupa debatre temes relacionats amb el sistema educatiu: la violència a l’escola, els drets dels
infants i la relació entre professors, estudiants i pares. Des de l’any 2012 treballa amb el director Radu Apostol
en diversos projectes de teatre educatiu.
La seva obra Google my Country!, dirigida per Alexandra Badea, es va estrenar al Teatrul Foarte Mic el 2010 i
es va presentar en diversos teatres i festivals de França.
Mihaela Michailov té molta experiència en teatre documental. La seva obra Heated Heads (2010) porta a
escena el “Mineriad”, un episodi de la repressió de l’Estat romanès ocorregut entre el 13 i el 15 de juny de 1990
en què nombrosos grups de miners van ser enviats a Bucarest per sabotejar una manifestació pacífica contra
un govern dominat per antics líders comunistes. Com a continuació de Heated Heads, Mihaela Michailov va
escriure Under Ground (2011), sobre les condicions dels miners en la Romania postsocialista.
L’any 2011 la seva obra Bad Kids es va presentar a Bucarest i més endavant a Munic i Berlín (Alemanya) i a
Nancy (França).

Roberto Scarpetti (Itàlia)

Dramaturg resident del Teatro di Roma dirigit per Antonio Calbi, on s’han muntat la majoria de les seves
obres, Roberto Scarpetti (Roma, 1970) es va graduar en Escriptura de Guions al Centro Sperimentale di
Cinematografia i en Ciències Polítiques a la Università degli Studi di Roma La Sapienza. L’any 2011 va guanyar
la Menció Especial Franco Quadri del Premio Riccione amb l’obra Viva l’Italia – Le morti di Fausto e Iaio.
Amb aquesta obra també va guanyar el Franco Enriquez 2014 al millor dramaturg.
L’any 2014 va escriure Roma/est per a l’obra col·lectiva Ritratto di una capitale. El 2017 va fer la dramatúrgia
de l’obra col·lectiva Ritratto di una nazione, l’Italia al lavoro.
El 2016 va escriure Prima della bomba. També el 2016 va escriure i dirigir 28 battiti, que es va representar a
Lisboa el 2017. Va escriure l’obra col·lectiva La flamme qui brûle les mots essentiels durant una residència al
Théâtre de la Ville de París, durant el festival Chantiers d’Europe.
El 2011, va coescriure Summer Games, un llargmetratge dirigit per Rolando Colla que es va estrenar a la
Secció Oficial del 80è Festival de Cinema Internacional de Venècia. L’any 2016 va escriure Magic Island, un
documental dirigit per Marco Amenta i nominat al millor documental dels Premis David di Donatello 2017. El
2017 va escriure el guió de Dove non ho mai abitato, una pel·lícula dirigida per Paolo Franchi.
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Katharina Schlender (Alemanya)

Katharina Schlender va néixer l’any 1977 a Neubrandenburg i es va graduar a la Berlin Universität der Künste
(UdK) el 2000. Viu a Berlín i treballa com a autora i promotora de projectes freelance. Escriu obres per a nens
i nenes i teatre per a joves i també per al públic adult així com obres per a la ràdio i guions.
És la promotora i organitzadora del projecte d’escriptura interactiva PLUNDERN Alte Dinge – Neue
Geschichten. Va dirigir steinrot&moosblau de Gerd Knappe i va ser un dels membres fundadors del grup
BattleAutoren, que acull la primera trobada de teatre totalment independent, el DramaTischTage, un festival
per a dramaturgs que exploren el teatre contemporani. Ha rebut diversos premis per a les seves obres, com
ara el Premi al Millor Autor del Heidelberg Stückemarkt per Wermut, el Premi de Teatre Juvenil BadenWürttemberg per Renatenente i Plumpsack, i el Premi Kleist per a Joves Dramaturgs per Trutz.
Actualment treballa en el text MENSCHER, una peça per al circ.

Anne Jelena Schulte (Alemanya)

Anne Jelena Schulte va néixer a Berlín, la ciutat on viu. Va estudiar escriptura teatral al UdK Berlin. Treballa
sovint per encàrrec, escrivint obres decidides conjuntament amb un teatre. Les seves obres més importants
dels darrers anys són The Hofmeister/Dóna’m el teu amor (una sèrie de teatre de carrer per al Teatre Maxim
Gorki de Berlin, amb direcció de Peter Kastenmüller) l’any 2011, Worringer Schlachten (Schauspielhaus
Düsseldorf, dirigida per Nurkan Erpulat) i Sofja (una obra sobre la matemàtica russa Sofja Kowalewskaja,
Deutsches Theater Göttingen, dirigida per Antje Thoms) l’any 2013. Ha escrit dues obres per al Deutsches
Theater Berlin: Zur Not Ne Stulle Weniger (històries de la classe obrera de Prenzlauer Berg, dirigida per Antje
Thoms) de l’any 2014 i Wodka-Käfer el 2015 (a partir de Berliner Mietshaus d’Irina Liebmann, dirigida per
Brit Bartkowiak).
Treballa per a la secció “Nachrufe” del diari de Berlín Tagesspiegel, on publica biografies de residents
desconeguts de la ciutat.
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Roman Sikora (República Txeca)

Roman Sikora és un dramaturg i periodista txec que es va graduar a la Facultat de Teatre de l’Acadèmia d’Art
Dramàtic (JAMU) de Brno. Abans havia fet diverses feines, per exemple, treballant a la Foneria Třinec o com
a recepcionista de nit al Teatre Municipal de Brno. Com a crític teatral, també ha col·laborat amb Literární
noviny i Lidové noviny, la Ràdio Txeca 3 Vltava i World and Theatre Magazine. També va ser el cap de la
secció cultural del diari en línia Deník Referendum. Actualment viu a Praga i es guanya la vida com a dramaturg
freelance.
És autor d’una sèrie d’assajos politicoculturals de format breu que descriu com a “disbarats dramàtics”, així
com obres de teatre, algunes de les quals s’han representat tant a teatres nacionals com estrangers. L’any
1998, va guanyar el segon Premi de la Fundació Alfred Radok a la Millor Obra Txeca per la seva Aniquilació
d’Antígona. L’obra Confessions d’un masoquista, creada en el marc del programa de residències del Centre
de Teatre Contemporani organitzat pel Teatre LETÍ, va ser traduïda a moltes llengües estrangeres i es va
representar a Polònia, Suïssa, Alemanya, França, Brasil i Rússia. L’any 2017, va guanyar el primer premi en el
torneig Parlar sobre Fronteres, convocat pel Teatre Estatal de Nuremberg, amb Un palau a la riba del Loira.
A Sikora sovint se’l descriu com un dramaturg enrabiat. La seva oposició a les tendències totalitàries del sistema
de mercat i la ideologia de la prosperitat i l’adopció de la tecnologia es construeix a partir del poder explosiu de
les paraules, que sovint fa servir en combinacions provocadores, irreals i inusuals. En obres recents utilitza un
llenguatge específic neuro-fragmentat ple de repeticions, frases incompletes i inversions gramaticals.

Sandra Szwarc (Polònia)

Sandra Szwarc va néixer l’any 1989 i ha cursat estudis a l’Acadèmia de Música de Gdańsk (piano), al
Departament d’Estudis Teatrals de la Universitat de Gdańsk i a l’Acadèmia de Teatre Independent del Bàltic
Sud. En dues ocasions ha estat finalista del Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna (Premi de Dramatúrgia Gdynia)
per les seves obres Von Bingen. Historia prawdziwa (Von Bingen. Una història vertadera) (2015) i Supernova
Live (2016), que va ser guardonada amb un Premi de Dramatúrgia Alternativa. L’any 2016 va rebre el Premi
Talanton pel seu debut dramatúrgic al Teatre de la Ràdio Polonesa. Von Bingen. Una història vertadera va
servir d’inspiració per a una obra per al Teatre de la Ràdio Polonesa i va guanyar el Gran Premi al Festival
dels Dos Teatres del 2016. L’obra per a la ràdio també va ser escollida finalista en el 20è Jubilee Festival Prix
Marulić de Croàcia. La seva darrera obra, Doppelganger, va guanyar el 2n Torneig de Dramatúrgia –Strefy
Kontaktu– de Wrocław l’any passat.

35

Escola d’estiu
ICAF (International Community Arts Festival)
Escola d’estiu
Del 22 al 27 de juliol

L’ICAF (International Community Arts Festival) és el festival d’art comunitari més gran del món i se celebra
cada tres anys a Rotterdam (Holanda). De 5 dies de durada, està obert a totes les disciplines artístiques (teatre,
dansa, música, audiovisual, arts digitals i visuals) i acull artistes i projectes procedents de tots els continents.
L’estiu del 2016 l’ICAF va organitzar per primera vegada una Escola d’estiu al barri de Leidsche Rijn de la
ciutat d’Utrecht, Holanda. Va ser una col·laboració amb l’entitat Sharing Arts Society (SAS) i tres artistes
comunitaris que van compartir coneixements i metodologies amb un grup internacional de participants (format
per professionals amb experiència, artistes joves, estudiants d’art i estudiants de batxillerat de Leidsche Rijn).
Aquesta setmana d’activitats vol propiciar una trobada profunda, productiva i inspiradora entre artistes
comunitaris. Els artistes-facilitadors convidats a l’“escola” i els seus mètodes han estat provats en els seus
contextos, han donat resultats artístics destacats i han tingut impactes socials molt significatius. A l’Escola,
tindran la possibilitat d’explorar com els seus mètodes poden ser transmesos a altres llocs. Durant sis dies de
treball, en un ambient curosament organitzat, inspirador i amb un número limitat de participants, l’Escola
d’estiu pretén compartir coneixements, crear la possibilitat de sumar-se a projectes internacionals i sembrar
llavors de cara al pròxim ICAF i a altres festivals de característiques semblants.
L’escola d’estiu estarà formada per 3 mòduls que es desenvoluparan del dilluns 23 al divendres 27 de juliol.
Cada mòdul acollirà una vintena de participants.
Organitzen: ICAF i ComuArt
En coproducció amb: Grec 2018 Festival de Barcelona
Amb el suport de: Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia
Més informació a: http://icafrotterdam.com/summer-school-2018
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Altres activitats
Pors. Taller d’escriptura breu amb Pauline Peyrade
10 de juliol d’11h a 13h
Gratuït

Quina és la teva por més gran? En tens cap? Què revelen els nostres malsons de la situació del món que ens
envolta? Què és i què et fa un monstre, avui? Des de les figures de la infància a les catàstrofes del món real
actual, en aquest taller coneixerem les criatures que ens fan tremolar de por.
Pauline Peyrade és una de les dramaturgues emergents més interessants del panorama teatral actual del país
veí. Ara ve a la Sala Beckett per assistir a l’estrena de Punys, un semimuntat dirigit per Ferran Utzet, i oferir
aquest taller gratuït de dues hores, obert a tothom que vulgui jugar i experimentar amb la por...

Pauline Peyrade

La dramaturga Pauline Peyrade va estudiar a la RADA (Londres) i a l’ENSATT (Lió).
Ha escrit les obres següents: (0615); Ctrl-X (dirigida per Cyril Teste l’any 2016); Bois impériaux (guanyadora
de l’ajut a la creació del CnT i presentada en lectures dramatitzades al Théâtre Ouvert, al Théâtre National de
Strasbourg i a la Comédie Française. Enguany serà estrenada per Das Plateau Collective); i Punys [Poings] (que
va robar el cor als comitès de lectura del TNS i la Comédie Française i que es va presentar a la Mousson d’été
2017). L’any 2015 va presentar un espectacle als “Sujets à vif” del Festival d’Avinyó amb l’artista de circ Justine
Berthillot, amb la qual va fundar #CiE. També han estrenat Punys al Préau-CDN de Vire el 2018.
És dramaturga associada del Théâtre des Ilets-CDN de Montluçon i dramaturga de la temporada 2016-17 del
Théâtre Poche/GVE i de la Scène du Jura – scène nationale la temporada 2018-19. Dóna classes als departaments
de dramatúrgia de l’ENSATT i de l’École du Nord.
Les seves obres han estan publicades per Les Solitaires Intempestifs.
El 2014 va participar com a autora emergent al taller internacional coordinat per Simon Stephens
Amb el suport de:
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Festa de cloenda de l’Obrador d’estiu
14/07 a les 21:30h a Razzmatazz

El dissabte 14 de juliol a les 21:30h gaudirem d’un pica-pica i música a sala Razzmatazz.
(C/ Almogàvers, 122)

Fabulamundi. Playwriting Europe
Més enllà de les fronteres?
Davant la incertesa i desorientació que afecten la nostra època, més que mai sentim la necessitat de tornar a la
paraula en tant que entitat de sentit i dissidència, dispositiu creador i generador de dubtes, màquina de pensar
i consciència del nostres dies.
A Fabulamundi. Playwriting Europe no ens fa por enfocar la mirada sobre aquest àmbit fragmentat, reaccionant
a la dispersió de les identitats amb una xarxa de col·laboració que comprèn teatres, festivals i organitzacions
culturals de 10 països europeus: Itàlia, França, Alemanya, Espanya, Romania, Àustria, Bèlgica, el Regne Unit,
Polònia i la República Txeca. Un projecte que té el ferm objectiu de crear un sistema de suport i de promoció
de la dramatúrgia contemporània, estimulant la consolidació i l’enfortiment de les activitats i dels artistes que
treballen en aquest sector, tot oferint als dramaturgs i a les dramaturgues horitzons de difusió, de diàleg i
d’intercanvi internacional.
Fabulamundi, guanyador de la convocatòria de Creative Europe en tant que projecte a gran escala per al període
comprès entre 2017 i 2020, desitja ara ampliar encara més el seu abast, formulant polítiques de participació
activa i metodologies d’implicació que puguin explicar i fer palesa la diversitat que el paisatge cultural europeu
ha de garantir. I amb “Més enllà de les fronteres?”, el tema principal d’aquesta nova edició, pretenem encoratjar
i esperonar una reflexió transversal sobre les urgències del nostre món contemporani com ara la crisi migratòria,
la construcció de nous murs o el concepte sempre variable i delicat de frontera.
És, doncs, des d’aquesta perspectiva de difusió i atenció als fenòmens del nostre present que Fabulamundi.
Playwriting Europe promou un enfocament sinergètic adreçat a publicar textos i autors de dramatúrgia
contemporània. L’objectiu és assolir una mirada privilegiada sobre les geografies europees i donar una
consistència escrita, material i real a la densa i febril anatomia de les nostres idees.
Fabulamundi. Playwriting Europe
www.fabulamundi.eu

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 nodreix 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 important.
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 www.nuvol.com, on el periodista cultural
Oriol Puig Taulé (@oriolpuigtaule) anirà deixant les seves impressions i opinions sobre aquesta XIII edició de
l’Obrador d’estiu.
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Equip del XIII Obrador d’estiu
de la Sala Beckett
Direcció artística				Toni Casares
						Víctor Muñoz i Calafell
						Aina Tur
Gerència					Juli Macarulla
Direcció tècnica 				

Luis Martí

Producció					Roser Soler
						Àlex Batlle
						Andrea Hernández
Comunicació i premsa			Sílvia Artigas
						Aloma Vilamala
Cap de sala					Laura Farrés
				
Equip tècnic					Horacio Sosa. Flaco
						Jose Ángel Nieto						
						Òscar Palenque
						
							
Fotògraf					
Nani Pujol
Secretaria					Mar Solà
					
Taquilla					Marta Bernal
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XIII Obrador d’estiu de
la Sala Beckett
Organitzen:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Mitjà col·laborador:
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