XV OBRADOR D’ESTIU

Lectura dramatitzada

IDOTI IRANTI

d’Eu Manzanares

14/07/2020 a les 19h

E

ns trobem en una societat distòpica. O en
una realitat paral·lela. O en un futur
no gaire llunyà, potser. Vés a saber. El
que sí sabem és que som en una convenció
internacional de noves tecnologies, molt a prop
d’una immensa macrodeixalleria. L’atmosfera és
estranya… O serà que algunes persones no estan
acostumades a la calor i a la pudor de deixalles
electròniques. ELL i ELLA. IDOTI i IRANTI. Es
busquen, sense saber-ho. I buscant sense saberho, faran descobriments inesperats, sobre ells
mateixos i la realitat que els envolta. Serà
pel vi de palma? O serà que, de vegades, les
circumstàncies ens poden portar a fugir lluny,
molt lluny… fins i tot, de nosaltres mateixos?

Fitxa artística
Autoria i direcció: Eu
Manzanares
Amb: Silvia Albert Sopale,
Miquel Àngel Ripeu, Xavier
Teixidó i Júlia Truyol
Producció de la lectura: Sala
Beckett

Nova dramatúrgia
catalana
En el marc de l’Obrador
d’estiu, oferim cinc obres
d’autores o autors dels més
recentment incorporats a la
dramatúrgia catalana. Tots
ells han estrenat ja obres a
la cartellera professional
i comencen a aportar nova
qualitat i diversitat al
panorama teatral contemporani.
En sentirem a parlar molt.

Temporada 2019/2020
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat • T.: 93 284 53 12

Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que passa a la Beckett!
facebook.com/SalaBeckett • @salabeckett • instagram.com/salabeckett

Altres lectures de nova
dramatúrgia catalana
16/07/2020
Lectura dramatitzada
Parc Central del Poblenou
94 minuts
de Sílvia Navarro
Amb Anna Carreño i Adrià Diaz
Producció de la lectura: Sala Beckett
17/07/2020
Lectura dramatitzada
Parc Central del Poblenou
No ens tornarem a veure
de Víctor Borràs
Amb Ivan Benet i Cristina Genebat
Producció de la lectura: Sala Beckett
21/07/2020
Lectura dramatitzada
Parc Central del Poblenou
Bisos blaus
de Roc Esquius
Amb Cesc Casanovas i Àlex Farré
Producció de la lectura: Sala Beckett
23/07/2020
Lectura dramatitzada
Parc Central del Poblenou
Qui estigui lliure
de Xavi Buxeda
Amb Nil Cardoner, Pau Escobar i Paula Jornet
Producció de la lectura: Sala Beckett

Properes activitats del XV Obrador
d’estiu
15/07/2020
Taula rodona
Parc Central del Poblenou
Escenaris del postconfinament
Amb Xavier Albertí, Anna Giribet, Juan Carlos
Martel, Magda Puyo i Salvador Sunyer
20/07/2020
Taula rodona
Parc Central del Poblenou
Nova normalitat, vella normativitat?
Amb Sira Abenoza, Roger Bernat i David Fernàndez
Més informació: www.salabeckett.cat

Eu Manzanares

Actriu i dramaturga. Graduada en
Interpretació a l’escola Eòlia,
continua formant-se en diverses
tècniques i disciplines a altres
escoles i centres. També es
forma en dramatúrgia a l’Obrador
de la Sala Beckett. A partir
de 2015 comença a combinar la
seva vessant d’actriu amb la de
dramaturga. A finals d’aquell
any estrena el seu primer text
al Teatre Tantarantana, Una
paret blau-cel. A principis
de 2017 estrena Deixalles al
Teatre Eòlia. L’any 2018, el seu
tercer text, IDOTI IRANTI, és
seleccionat per l’AADPC per al
Cicle de Lectures Dramatitzades,
guanya una Beca Tísner i estrena
al Llevant Teatre de Granollers
a principis de 2019. Finalment,
el desembre de 2019 estrena Lo
Nuestro a la Sala Flyhard. També
ha escrit guions audiovisuals
i cinematogràfics, com el
curtmetratge HUMMUS, seleccionat
a diversos festivals, com ara el
Mecal, el Cerdanya Film Festival
o el Madriff. Des de 2015 forma
part de la companyia teatral
La Peleona, i el 2018 crea una
petita productora d’audiovisuals
i espectacles, Producciones
de la Pradera. Aquest any ha
estat una de les guanyadores
de la Beca de Dramatúrgia
Carme Montoriol que atorga
l’Ajuntament de Barcelona, amb
la col·laboració de diverses
sales de teatre de la ciutat. A
finals d’aquest 2020 participarà
al X Torneig de Dramatúrgia de
Temporada Alta.

