
QUI ESTIGUI LLIURE

Des que eren petits que, el Pol, l’Àlex i 
la Carla, deixen passar les hores en una 
zona abandonada del barri. Sembla que res 
els pot separar, fins que un d’ells es veu 

involucrat en una baralla aliena i, potser, sense 
massa sentit. Ara proven de reconciliar-se mentre 
reneguen tant de la violència com de la seva 
pròpia identitat...
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Autoria i direcció: Xavi Buxeda 
i Marcet
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de Xavi Buxeda
23/07/2020 a les 19h

Lectura dramatitzada

XV OBRADOR D’ESTIU

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.



Xavi Buxeda
Ha estudiat Comunicació 
i Audiovisuals. Ha estat 
Ajudant de Direcció de 
directores com Denise Duncan 
i Marta Buchaca. Ha treballat 
com a productor, regidor i 
ajudant de direcció per a 
festivals com TNT, Mixtur 
o Elixir Poètic. Ha escrit 
i dirigit alguns projectes 
audiovisuals. És compositor 
i cantant al projecte HAM i 
lletrista per a formacions 
musicals. Fotògraf ocasional. 
Col·labora en campanyes de 
comunicació i impacte social 
a l’entitat Casa Nostra Casa 
Vostra.

Properes activitats del 
XV Obrador d’estiu
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

28 i 29/07/2020
Mostra 
Caminar per les línies de la mà com si fossin 
els anells d’un arbre
Mostra de l’11a edició d’Els Malnascuts
Una producció de la Sala Beckett amb la 
col·laboració de l’espai Utopia 126 i La 
Escocesa

En cartell
Fins al 26/07/2020
Espectacle 
‘La morta’ de Pompeu Crehuet
de Marc Crehuet
Amb Anna Bertran, Xavier Bertran, Francesc 
Ferrer i Betsy Túrnez i la col·laboració 
especial de Laura Fernández i Eric Crehuet
Una producció de la Sala Beckett 

Cursos anuals i de tardor
Cursos anuals d’escriptura i dramatúrgia
Escriure una obra de teatre, amb Marc Angelet
Escriure una obra de teatre, amb Marta Buchaca

Iniciació a l’escriptura i la dramatúrgia
La intimitat del lladre, amb Albert Tola 
Abans de la primera paraula, amb Marc Artigau i Queralt 
Quina és la meva veu dramatúrgica?, amb Cristina 
Clemente
Per un teatre imaginatiu (Escenes de robots per a no 
robots), amb Joan Yago

Avançats d’escriptura i dramatúrgia 
Calidoscopi de relats, realitats i personatges, amb Josep 
M. Miró
A més, un curs presencial amb Lucía Carballal i cursos 
virtuals amb Alberto Conejero i Simon Stephens

Cursos i tallers d’interpretació
La importància d’entendre el text per trobar el sentit 
del personatges amb Sílvia Munt 
El cuerpo en acción. Taller sobre herramientas 
actorales, amb Lautaro Perotti 
Riure del poder, amb Iván Morales 

Direcció escènica
Del text a l’acció: eines d’iniciació a la direcció 
teatral a partir d’un text dramàtic, amb Mònica Bofill

Taller de gènere
Formació en perspectiva de gènere a les arts escèniques, 
amb Rocio Manzano i Magalí Permanyer (NUS Teatre)

I, a més a més, cursos per a nens, nenes i 
joves amb Alberto Díaz, Andrea Portella i 
Laura Pujolàs.

Inscripcions obertes!
Més info: www.salabeckett.cat


