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Del 8 al 27 de juliol ha tingut lloc la XIII edició de l’Obrador d’estiu de la Sala Beckett, una 

setmana intensiva de cursos i altres activitats al voltant de la dramatúrgia contemporània, 

organitzada per la Sala Beckett i el GREC 2018 Festival de Barcelona. 

 

CURSOS I TALLERS 

 

TALLER DE DRAMATÚRGIA INICIACIÓ: 

 

Quines són les veritables normes? 
(De la forma dramàtica a la forma oberta)  

amb Victoria Szpunberg  (Catalunya) 
 

Curs d’iniciació a l’escriptura teatral 

Del 9 al 14 de juliol 

Número d’alumnes matriculats: 12 

 

 

 

 

 

TALLER DE DRAMATÚRGIA AVANÇAT: 

 

L’autoficció: dir-se en escena 

amb Sergio Blanco 
 

Curs avançat d’escriptura dramàtica 

Del 9 al 14 de juliol 

Número d’alumnes matriculats: 16 

 

 

 

 

 

 

 

Vida secreta d’un personatge 

amb Pau Miró  

 

Curs especialitzat d’escriptura dramàtica 

Del 16 al 21 de juliol 

Número d’alumnes matriculats: 8 
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El retrat fragmentat 

amb Frédéric Sonntag 

 

Seminari avançat de dramatúrgia 

Del 16 al 18 de juliol 

Assistent i traductora: Helena Tornero 

Número d’alumnes matriculats: 12 

 

 

 

 

I que no és divertit, això?  

amb Anna Wakulik 

 

Seminari avançat de dramatúrgia 

Del 19 al 21 de juliol 

Assistent i traductora: Paula Blanco 

Número d’alumnes matriculats: 9 

 

 

 

 

TALLER D’INTERPRETACIÓ: 

 

L’enfocament anglosaxó: acció i 

interpretació “on the line”  

amb Ramin Gray 

Curs d’interpretació  

Del 9 al 14 de juliol 

Assistent i traductora: Maria Bosom 

Número d’alumnes matriculats: 9 

 

 

Els materials  

Taller de recerca escènica dirigit a actors i actrius, 

ballarins/-es, directors/-es i 

dramaturgs/-gues amb Pablo Messiez  

Curs d’interpretació  

Del 16 al 21 de juliol 

Número d’alumnes matriculats: 24 

 

 

En tinc prou amb mi mateix per encarnar el 

personatge?  

amb Lluís Homar i Oscar Valsecchi 

Curs d’interpretació  

Del 16 al 20 de juliol 

Número d’alumnes matriculats: 16 
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TROBADA INTERNACIONAL DE DRAMATURGS EMERGENTS 

Què us fa tanta por? 

Tutor: Simon Stephens 

 

13 autors internacionals han participat en el seminari internacional: 

 

 

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) 

Pablo Sigal (Argentina) 

 

 

 
Aquests autors han escrit un text breu que, traduït al català quan ha calgut, s’ha presentat en 

forma de lectura dramatitzada durant l’Obrador d’estiu. 

 

Tots els autors assistents, menys l’autor croata, s’han allotjat a la residència TSH Campus 
Poble Sec.  

 
Entre les activitats programades per als participants al seminari, cal destacar que han pogut 
assistir als següents espectacles del GREC Festival de Barcelona: 
 

- Una gossa en un descampat de Clàudia Cedó (Sala Beckett) 

- Punys de Pauline Peyrade (Sala Beckett) 

- Eun-me Ahn de Dancing Grandmothers (Mercat de les Flors) 

- Pine Smoke de Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan (Teatre Grec) 

- Concert by a Band Facing the Wrong Way de Needcompany (L’Auditori) 

- Shadow (Euridice Speaks) de Katie Mitchell/Schaubühne Berlin (Teatre Lliure de 

Montjuïc) 
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ACTES PER ALS PARTICIPANTS DE L’OBRADOR D’ESTIU 

 

Benvinguda 

El dissabte 7 de juliol els autors participants a la Trobada 

internacional de dramaturgs emergents van ser rebuts amb 

un sopar al Menjador de la Sala Beckett. 

Els van donar la benvinguda Toni Casares juntament amb el 

responsable de formació i relació amb els autors, Víctor 

Muñoz, i el tutor del seminari, Simon Stephens. 

En aquest sopar van poder conèixer també la resta de l’equip 

organitzador de l’Obrador d’estiu.  

 

El dilluns 9 de juliol, dia en què va començar la primera 

setmana de cursos de l’Obrador, vam rebre els participants a 

la Sala Beckett amb la samarreta, la bossa característica de la 

Sala Beckett i un vano fet per a l’ocasió.  

Toni Casares, director de la Sala Beckett, va fer un breu 

parlament de benvinguda. 

 

 

 

 

 

Festa de l’Obrador d’estiu 

El dissabte 14 de juliol vam celebrar, enmig de l’Obrador d’estiu, una festa a la Sala 

Razzmatazz  on hi van assistir els professors, alumnes i professionals participants en aquesta 

13a edició. Al llarg del vespre, s’hi van sumar altres companys de professió, molts d’ells vinculats 

també amb el GREC Festival de Barcelona. 
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ACTES OBERTS AL PÚBLIC GENERAL 

 
Què us fa tanta por? 
Textos breus de nova creació 
 
El públic ha pogut gaudir de les lectures dramatitzades dels textos breus escrits pels autors 

participants al Taller Internacional de 

dramaturgs emergents. 

Del 9 al 12 de juliol  

A la Sala d’assaig de la Sala Beckett 

Entrada gratuïta 

 

Direcció: Pau Carrió 

Assistent: Bernat Pons 

Intèrprets: Roser Batalla, Ettore 

Colombo, Manel Dueso, Blanca García 

Lladó, Ignasi Guasch, Georgina Latre, 

Gal·la Sabaté, Annabel Totusaus i Pau 

Zabaleta 

 

 

Assistència: 200 espectadors 

 

El calendari de les lectures ha estat el següent: 

Dilluns, 9 de juliol: 
- 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 

- 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 

- La dona ocell, de David Košťák (República Txeca). Traducció de Naila Rami Oms. 
- Los libros, de Pablo Sigal (Argentina). 
- El que és invisible, de Jean Denis Beaudoin (Quebec). Traducció d’Albert Arribas. 
- El cel, d’Ivor Martinić (Croàcia). Traducció de Pau Sanchis. 

 
Dijous 12 de juliol 

- 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). 
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Fabulamundi. Playwriting Europe. 

Dins el projecte Fabulamundi, s’han pogut veure dos espectacles seminuntats:  

 
 
Punys, de Pauline Peyrade 
Traducció i direcció de Ferran Utzet 
09 i 10 de juliol 
 
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 

Assistència: 167 (100% ocupació) 

 

El dilluns 9 de juliol, en acabar la funció del 

semimuntat Punys, l’autora de la peça, la 

dramaturga francesa Pauline Peyrade, va conversar 

amb el director i traductor de l’obra Ferran Utzet i 

els intèrprets de l’espectacle. 

Així mateix, l’autora va impartir un workshop per a 

15 dramaturgs el dimarts 10 de juliol.  

 
 
 
 
 
 
Temps de sega d’Anna Wakulik 
Traducció de Xavier Farré 
19 i 20 de juliol 
 

Autora: Anna Wakulik 
Traducció: Xavier Farré 
Direcció: Thomas Sauerteig 
Amb: Eric Balbàs, Francesc Garrido i Roser 
Tapias 
 

Assistència: 135 (74% ocupació) 

 

El dijous 19 de juny, en acabar la funció del 

semimuntat Temps de sega, l’autora de la peça, la 

dramaturga polonesa Anna Wakulik, va conversar 

amb Thomas Sauerteig, director de l’espectacle, i 

els intèrprets. 
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L’Speakers’ Corner de l’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 

Speakers’ Corner, per a qui vulgui fer públics els 

seus textos o escenes dramàtiques i compartir-

los amb la resta de participants. 

 

Les tardes de divendres i dimecres, vàrem poder 

escoltar una selecció de 12 textos d’entre 5 a 10 

minuts tan sols amb una cadira/escala, un 

faristol i un micro. 

13 i 18 de juliol.  Al Menjador de la Sala Beckett 

- Entrada gratuïta 

 

 

Els autors participants van ser:  

Divendres 13: 

La soledad del actor de fondo de Federico Rioboo 

Haría cualquier cosa por ti de Eugenica Kléber i Teresa Roig  

Fem l'amor! de Teresa Petit  

Macbeth al Lliure de Santi Fondevila  

D'altres, de magnífics de Jesús Calvo  

Senyals a 3 x 108 m/s de Míriam Martí  

Monòleg per un artista cínic de Meritxell Llort  

 

Dimecres 18: 

A Cantonada de Carlos Robisco  

El beso de Juan Pablo Fuentes 

De reojo de Marcos Xalabarder   

En el límit de Maritxu Vilallonga  

Feliz inicio de Claudia Cos  

Assistència: 60 espectadors 
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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 van repartir al 

llarg de 3 dies amb els següents participants:  

 

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). 
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Escola d’estiu 
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). 

Del 22 al 27 de juliol 

De 5 dies de durada, va estar obert a totes les disciplines artístiques (teatre, dansa, música, 

audiovisual, arts digitals i visuals) i va acollir 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 va 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, van tenir 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 va 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 va estar formada per 3 mòduls que es van desenvolupar del dilluns 23 al 

divendres 27 de juliol. 

Cada mòdul  va acollir a una vintena de participants. 
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ENTITATS COL·LABORADORES 

L’Obrador d’estiu compta amb el suport d’institucions internacionals, que aquest any han fet 

possible la participació de joves autors de 13 països diferents.  

Aquestes entitats proposen els noms de joves dramaturgs destacats en els països respectius i/o 

bequen la participació dels autors seleccionats.  

 

Un any més ha estat un plaer treballar amb: 

Grec Festival de Barcelona 

CDN. Centro Dramático Nacional – INAEM (Espanya) 

Bienal. Arte Joven (Buenos Aires) 

Goethe-Institut (Alemanya) 

SACD (França) 

Paines Plough (Anglaterra) 

PAV (Itàlia) 

TINFO (Finlàndia) 

Instituto Cultural Rumano (Romania) 

Centre des auteurs dramàtiques – CEAD (Québec) 

Oficina del Québec a Barcelona 

Czech Literary Fund Foundation – NADACE (República Txeca) 

Institut del Teatre 

 

 

Aquest any l’Institut d’Estudis Baleàrics també ha col·laborat amb la Sala Beckett/Obrador 

Internacional de Dramatúrgia per facilitar la participació de dramaturgs i altres professionals de 

les arts escèniques de les Illes Balears en els cursos de l’Obrador d’estiu 2018. L’IEB ha ofert 

beques per assistir als cursos que se celebren del 9 al 21 de juliol a la Sala Beckett. 
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ENLLAÇOS DE FOTOS I VÍDEOS  

 

En el següent enllaç podreu veure la totalitat de les imatges d’aquesta 13a edició, realitzades pel 

fotògraf Nani Pujol: 

https://bit.ly/2mAWgGV 

I en els enllaços següents, podreu veure les lectures dramatitzades dels textos breus de nova 

creació (Què us fa tanta por?) dirigides per Pau Carrió:  

 

Dilluns, 09 de juliol: https://vimeo.com/280741568 
Contrasenya: Obradordestiu2018 

- 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: https://vimeo.com/280950535  
Contrasenya: Obradordestiu2018 
 

- 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: https://vimeo.com/281461761 
Contrasenya: Obradordestiu2018 
 

- La dona ocell, de David Košťák (República Txeca). Traducció de Naila Rami Oms. 
- Los libros, de Pablo Sigal (Argentina). 
- El que és invisible, de Jean Denis Beaudoin (Quebec). Traducció d’Albert Arribas. 
- El cel, d’Ivor Martinić (Croàcia). Traducció de Pau Sanchis. 

 
Dijous 12 de juliol: https://www.youtube.com/watch?v=8ooXkzC0guE&feature=youtu.be 
 

- 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). 

 

 

 

 

https://bit.ly/2mAWgGV
https://vimeo.com/280741568
https://vimeo.com/280950535
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PREMSA 

Núvol, mitjà col·laborador: 

La revista digital de cultura Núvol va fer un seguiment de les activitats de l’Obrador d’estiu. 

Gràcies a les cròniques del periodista Oriol Puig Taulé, Núvol s’ha fet ressò de cursos i activitats 

de l’Obrador a través del web i les xarxes socials.  

L’Obrador d’estiu a Núvol: 

09-maig 

Núvol.com L'Apuntador  

Pau Miró i la vida dels discrets 

Link  

 
30-maig 

Núvol.com L'Apuntador  

Victoria Szpunberg, la dramaturga inclasificable 

Link  

 
10-jun  

Núvol.com L'Apuntador  

Ramin Gray: “El teatre no té lloc a l’escenari” 

Link  

 

14-jun  

Núvol.com L'Apuntador  

Des de Polònia amb humor 

Link 

 

07-jul   

Cugat.cat              Cultura            
Martina Vilarasau estrena 'Punys' al costat dels actors Marta Marco i Marc Rius  
http://www.cugat.cat/noticies/cultura/138323/martina-vilarasau-estrena-_punys_-al-costat-
dels-actors-marta-marco-i-marc-rius 
 
 
12-jul    
Teatralnet            Notícies           
L’Obrador d’estiu s’amplia a tres setmanes i participa a Fabulamundi       
http://www.teatral.net/ca/noticies/20797/lobrador-destiu-samplia-a-tres-setmanes-i-
participa-a-fabulamundi#.W0cWetUzaM8 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nuvol.com/opinio/pau-miro-i-la-vida-dels-discrets/
https://www.nuvol.com/opinio/pau-miro-i-la-vida-dels-discrets/
https://www.nuvol.com/noticies/victoria-szpunberg-la-dramaturga-inclassificable/
https://www.nuvol.com/noticies/victoria-szpunberg-la-dramaturga-inclassificable/
https://www.nuvol.com/noticies/ramin-gray-el-teatre-no-te-lloc-a-lescenari/
https://www.nuvol.com/noticies/ramin-gray-el-teatre-no-te-lloc-a-lescenari/
https://www.nuvol.com/noticies/des-de-polonia-amb-humor/
https://www.nuvol.com/noticies/des-de-polonia-amb-humor/
http://www.cugat.cat/noticies/cultura/138323/martina-vilarasau-estrena-_punys_-al-costat-dels-actors-marta-marco-i-marc-rius
http://www.cugat.cat/noticies/cultura/138323/martina-vilarasau-estrena-_punys_-al-costat-dels-actors-marta-marco-i-marc-rius
http://www.teatral.net/ca/noticies/20797/lobrador-destiu-samplia-a-tres-setmanes-i-participa-a-fabulamundi%23.W0cWetUzaM8
http://www.teatral.net/ca/noticies/20797/lobrador-destiu-samplia-a-tres-setmanes-i-participa-a-fabulamundi%23.W0cWetUzaM8
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XIII OBRADOR D’ESTIU DE LA SALA BECKETT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 

Contacte: Roser Soler 

rosersoler@salabeckett.cat 

Tel. 932845312 

mailto:rosersoler@salabeckett.cat

