
HISTÒRIA D’UN 
SENGLAR

Un actor s’enfronta al repte d’interpretar 
Ricard III, el monarca despietat de la 
tragèdia de William Shakespeare. És 
l’oportunitat que ha esperat tota la vida, 

però considera que la resta del repartiment no 
està a l’altura i no li agrada res del que 
li proposa el director. Durant la construcció 
del personatge, l’ego de l’actor agafa 
importància i comencen a aflorar les afinitats 
amb el monarca anglès. Tots dos són ambiciosos, 
intel·ligents i estan disposats a fer servir 
totes les armes per desfer-se dels enemics. A 
mesura que s’entrellacen les seves històries de 
vida, la relació entre l’actor, el personatge i 
l’espectador esdevé cada vegada més fràgil.
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Lectura dramatitzada
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Gabriel Calderón
Dramaturg, director de teatre i actor. 
Ha escrit més de 20 obres de teatre i 
ha estat reconegut amb diversos premis, 
entre els quals destaquen el Premi 
Nacional de Literatura en dues ocasions: 
el 2011 per Mi pequeño mundo porno i 
el 2016 per Ex: Tal vez la vida sea 
ridícula.
El 2004 va ser becat per la Fundación 
Carolina per fer a Espanya el “Curs de 
professionals en dramatúrgia i direcció 
de teatre” i el 2009 va participar a 
la International Summer Residency for 
Emerging Playwrights del Royal Court 
Theatre de Londres. Des de 2011 és membre 
del Lincoln Center Theater Directors 
Lab i artista resident del Théâtre des 
Quartiers d’Ivry de París, França.
Les seves obres s’han representat a 
Argentina, Brasil, Espanya, França, 
Estats Units, Mèxic, Panamà, Costa Rica, 
Equador, Bolívia i Perú. Els seus textos 
s’han traduït al francès, alemany, 
anglès, grec i portuguès. Amb els seus 
espectacles ha participat en reiterades 
oportunitats en festivals internacionals 
de teatre d’Amèrica i Europa. Ha fet 
conferències, classes i seminaris a 
Argentina (Seminario Iberoamericano 
de dramaturgia creativa coordinat 
per Mauricio Kartun/ELTI- Encuentro 
Latinoamericano de Teatro/Biblioteca 
Velez Arfield), Brasil (Sao Paulo-Nucleo 
de Dramaturgia do British Council SP/
Universidad de Santa Catalina), Xile 
(Universidad de Chile/Universidad Finis 
Terrae/Universidad Católica), Cuba (Casa 
de las Américas/Festival Mayo Teatral), 
Mèxic (Guadalajara Festival de Lecturas/
DF Transdrama), França (Nouvelle Sorbonne 
Paris 3/Casa de Amerique Latine/Theatre 
Quartier d’Ivry/Université Paul Valery), 
Israel- Palestina (Jerusalem-Teatro 
Nacional Palestino) o Suïssa (Lausanne-
HETSR La Manufacture/Haute Ecole de 
Théâtre de Suisse Romande).
Actualment treballa activament al Teatro 
Nacional de Mòdena, amb a la Fondatzione 
Teatro de Emilia Romagna i a l’Escola 
Yolanda Gazzerro de Mòdena.

El Grec que ens esperava

16 i 17/07/2020
Mostra 
Sala d’assaig, Sala Beckett
Frontera
Laboratori Dramatúrgic d’Escriptura en Viu 
(o LABDRAM)

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

Més informació: www.salabeckett.cat

20/07/2020
Lectura dramatitzada i conversa 
Pedro Páramo
de Juan Rulfo 
Adaptació de Pau Miró
Amb Mario Gas, Pau Miró i Vicky Peña 
Una producció del Teatre Romea, el Grec 
2020 Festival de Barcelona i el Teatro 
Español 

24/07/2020
Lectura dramatitzada 
El combat del segle
de Denise Duncan
Amb Queralt Albinyana, Àlex Brendemühl, 
Armando Buika, Andrea Ros i Yolanda Sikara
Una producció de la Sala Beckett, el Grec 
2020 Festival de Barcelona, el Centro 
Dramático Nacional i el Teatre Principal 
de Palma

Sota el títol “El Grec que ens esperava”, 
podrem gaudir de quatre obres que hauríem 
pogut veure a diferents teatres de 
Barcelona, si el Festival Grec s’hagués 
pogut celebrar tal com estava previst. 
Les podrem conèixer com si es tractés del 
primer dia d’assaig de l’obra, amb els 
actors asseguts al voltant de la taula i 
amb les explicacions corresponents dels 
equips artístics implicats.

Properes activitats del 
XV Obrador d’estiu


