
HARDCORE PROPAGANDA

Jo estic pitjor que tu. Ho he estat sempre, 
però mai t’ho dic. Més sol, més vulnerable. Jo 
estic pitjor. O no. Volem reflexionar sobre això 
conjuntament, explorar el significat d’estar 

junts i de celebrar-nos. De trobar-nos i fer festa. Si 
més no, deixar fer al desig. Que no té moral. Que tu no 
li importes i que jo tampoc. Explorem com la festa ens 
endreça i ens situa. Com ens organitza i quin poder ens 
dóna. Tu vols venir a les festes, m’ho has dit… Tothom 
ho vol, perquè allà és on passen les coses que han de 
passar. Així ha estat sempre. A l’origen de l’univers, 
quan els grecs es posaven com les greques, el desig va 
néixer de festa. El desig és un motor. Un motor Totxo… 
Que arriba cinc dies després del So de la Primavera. 
 
Per al 10è projecte que presentem, ELS MALNASCUTS hem 
decidit fer una peça amb companyes i companys d’altres 
edicions per tornar-nos a trobar.

Fitxa artística
Autoria: Xavier Gamito, Núria Ramis 
i Gerard Vidal Barrena 
Direcció: Xavier Gamito i Alba Sáez

Repartiment: Ikram Bouloum, Roman 
Daniel, Joan Esteve, Mariona 
Ibáñez, Ventura López, Adrià 
Serarols i Sara Vidal

Escenografia: Paula Català i 
Citlali Hernández Sánchez 
Vestuari: Noela Covelo Velasco i 
Sara V. Mallo 
Espai sonor: Ikram Bouloum i Adrià 
Serarols 
Audiovisuals: Ventura López, Zak 
Ramis i Carlos Robico 
Fotografia: Désirée Gómez 
Documentació i recerca: Ikram 
Bouloum i Sílvia Galí 
Ajudant de direcció i producció: 
Sílvia Galí i Sol Iñigo

Coordinació: Louise Good, Blai 
Juanet i Anna Serrano

Agraïments: Oriol Puig i Sonia 
Fernández Pan, a qui agraïm que 
hagi escrit i compartit les 
fonts principals de recerca de 
l’espectacle.

Amb la col·laboració d’antics 
MALNASCUTS
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Amb el suport de: Amb la patrocini de:

ELS MALNASCUTS. Laboratori de creació jove de la Sala Beckett

CURSOS DE DRAMATÚRGIA 

Del 08 al 13/07/2019
Estirant el fil
Amb Guillem Clua

De l’11 al 13/07/2019
Com pot la forma teatral 
representar/reaccionar davant un 
món globalitzat? I ho hauria de 
fer?
Amb Ella Hickson

Del 15 al 20/07/2019
Hipòtesis dramàtiques
Amb Enzo Cormann

Del 15 al 17/07/2019
Voluntat pròpia o destí?
Amb Ceren Ercan

Del 18 al 20/07/2019
L’infern latent
Amb Abel González Melo

TALLERS D’INTERPRETACIÓ

Del 08 al 13/07/2019
El mite de la precisió
Amb Rafael Spregelburd

Del 15 al 20/07/2019
Aproximació a la vida.
Escenes de Txèkhov 
Amb Àlex Rigola 

Del 15 al 20/07/2019
Dramatitzar
Amb Denise Despeyroux 

ELS MALNASCUTS és un laboratori de teatre per tal que la gent de 16 a 30 anys, professional 
i no professional, pugui experimentar en qualsevol àmbit de les arts escèniques. El nostre 
objectiu és ampliar els marcs sobre els quals estem acostumats a treballar, generar un espai 
de risc i descoberta de noves possibilitats d’expressió.

Els espectacles d’ELS MALNASCUTS, es generen a partir d’una convocatòria oberta de la qual 
en sorgeix un grup. Aquest conforma l’equip artístic de l’espectacle que es crearà de manera 
conjunta. Després d’uns mesos d’assaig, es fa una mostra del resultat de l’experimentació a 
la Sala Beckett.

En cartell 
Del 04 al 16/06/2019
La marca preferida de las hermanas Clausman
Autoria: Victoria Szpunberg 
Direcció: Glòria Balañà i Altimira
Repartiment: Maria Rodríguez i Diana Torné
Dues adolescents filles d’exiliats polítics 
de la dictadura argentina, juguen a 
representar la història dels seus pares dins 
el petit menjador de casa seva.
Una producció del Teatre Tantarantana amb el 
suport de la Sala Beckett

 

Properament a la Beckett

Del 27/06/2019 al 28/07/2019
Amor mundi 
Autoria i direcció: Victoria Szpunberg 
Repartiment: Marta Angelat, Aina Calpe i 
Blanca Garcia-Lladó
Protegir el més dèbil justifica l’aplicació 
de la violència? S’ho pregunta, al final 
d’una carrera llarga, una professora 
enfrontada a un dilema moral.
Una coproducció del Grec 2019 Festival de 
Barcelona i la Sala Beckett

Del 02 al 28/07/2019
Cançó per tornar a casa
T de Teatre / Denise Despeyroux
Autoria i direcció: Denise Despeyroux
Repartiment: Mamen Duch, Marta Pérez, Carme 
Pla, Jordi Rico i Àgata Roca
Què passa quan es retroben tres “ex actrius” 
unides per l’èxit i separades pel fracàs? 
I què passa si en el seu camí es creua un 
hipnotitzador que fuig de la justícia i que 
assumeix davant d’elles la falsa identitat 
d’un dramaturg escocès?
Amb la col·laboració del Grec 2019 Festival 
de Barcelona

 

 

XIV Obrador d’estiu 


