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Amb 30 anys de trajectòria a l’esquena, aquesta companyia anglesa continua 
reinventant el teatre. Ara fa les obres completes de Shakespeare en una taula i 
amb objectes domèstics. 36 textos condensats en funcions d’una hora de durada 
cada un. 

Funcions en anglès sense sobretítols.

 

Itineraris suggerits: 

peces romanes el cicle històric 1 

(segona tetralogia) 
el cicle històric 2 

(primera tetralogia) 

 

Titus Andronicus dia 5 / 22h. 
Julius Caesar dia 6 / 20h. 
Coriolanus dia 8 / 17h. 
Antony & Cleopatra dia 8 / 19h. 

Richard II dia 7 / 19h. 
Henry IV (primera part) dia 7 / 20h. 
Henry IV (segona part) dia 7 / 21h. 
Henry V dia 7 / 22h. 

Henry VI (primera part) dia 8 / 11h. 
Henry VI (segona part) dia 8 / 12h. 
Henry VI (tercera part) dia 8 / 13h. 
Richard III dia 8 / 16h. 

 

les comèdies les tragèdies peces històriques angleses 

The Comedy of Errors dia 4 / 20h. 
Measure for Measure dia 4 / 21h. 
The Winter's Tale dia 5 / 20h. 
Two Gentlemen of Verona dia 5 / 21h. 
Much Ado About Nothing dia 6 / 19h. 
Pericles dia 6 / 21h. 
The Merry Wives of Windsor dia 8 / 18h. 
Love's Labour's Lost dia 8 / 20h. 
The Merchant of Venice dia 8 / 21h. 
A Midsummer Night's Dream dia 8 / 22h. 
As You Like It dia 9 / 13h. 
All's Well That Ends Well dia 9 / 17h. 
Twelfth Night dia 9 / 20h. 
The Taming of the Shrew dia 9 / 21h. 
The Tempest dia 9 / 22h. 

Macbeth dia 4 / 19h. 
King Lear dia 4 / 22h. 
Romeo and Juliet dia 5 / 19h. 
Titus Andronicus dia 5 / 22h. 
Julius Caesar dia 6 / 20h. 
Hamlet dia 6 / 22h. 
Coriolanus dia 8 / 17h. 
Antony and Cleopatra dia 8 / 19h. 
Troilus and Cressida dia 9 / 11h. 
Cymbeline dia 9 / 16h. 
Timon of Athens dia 9 / 18h. 
Othello dia 9 / 19h. 

 

Richard II dia 7 / 19h. 
Henry IV (primera part) dia 7 / 20h. 
Henry IV (segona part) dia 7 / 21h. 
Henry V dia 7 / 22h. 
Henry VI (primera part) dia 8 / 11h. 
Henry VI (segona part) dia 8 / 12h. 
Henry VI (tercera part) dia 8 / 13h. 
Richard III dia 8 / 16h. 
King John dia 9 / 12h. 
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TEATRE LLIURE GRÀCIA – DEL 4 AL 9 D’ABRIL 

Complete Works: Table Top Shakespeare 

direcció Tim Etchells 

cia. Forced Entertainment 
 

intèrprets Robin Arthur / Nicki Hobday / Jerry Killick / Richard Lowdon / Cathy 

Naden / Terry O’Connor 
 

 

text Robin Arthur, Tim Etchells, Jerry Killick, Richard Lowdon, Claire 

Marshall, Cathy Naden i Terry O’Connor / espai escènic Richard Lowdon / 
il·luminació i so Jim Harrison 
 

 

per Forced Entertainment màrqueting Callum Berridge / directora executiva 
Eileen Evans / cap de producció Jim Harrison / cap de personal Natalie 

Simpson 
 

 

coproducció Forced Entertainment, Berliner Festspiele – Foreign Affairs Festival 
Berlin i Theaterfestival Basel. 

amb la col·laboració del  i el seu amable suport a la gira 2016 
 

agraïments a la Royal Shakespeare Company, que al 2012 va encarrregar Be Stone No 

More de Tim Etchells per al World Shakespeare Festival -una versió primerenca 
d'aquest projecte, i als qui van participar en aquesta fase de l'obra 
 

 

espectacle en anglès SENSE SOBRETÍTOLS 

durada aproximada 1h. sense pausa cada funció 

 

seguiu #completeworks al twitter 

preus 12€ / 10€ amb descompte / 9€ Tarifa plana Abonament espectador / 6€ Carnet Jove i 
menors de 30 anys i Tarifa última fila / 5€ grups a partir de 10 persones 

 PACKS 16€ 2 espectacles / 21€ 3 espectacles / 24€ 4 espectacles / 25€ 5 espectacles 
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horaris i funcions 

dimarts 4 

19h. Macbeth Richard Lowdon / 20h. The Comedy of Errors Terry O’Connor / 
21h. Measure for Measure Cathy Naden / 22h. King Lear Robin Arthur 

dimecres 5 

19h. Romeo and Juliet Terry O’Connor / 20h. The Winter’s Tale Cathy Naden / 
21h. Two Gentlemen of Verona Nicki Hobday / 22h. Titus Andronicus Robin 
Arthur 

dijous 6 

19h. Much Ado About Nothing Richard Lowdon / 20h. Julius Caesar Robin 
Arthur / 21h. Pericles Cathy Naden / 22h. Hamlet Terry O’Connor 

divendres 7 

19.00  Richard II Terry O’Connor / 20h. Henry IV (primera part) Jerry Killick / 21h. 
Henry IV (segona part) Jerry Killick / 22h. Henry V Nicki Hobday 

dissabte 8 

11h. Henry VI (primera part) Richard Lowdon / 12h. Henry VI (segona part) 
Richard Lowdon / 13h. Henry VI (tercera part) Richard Lowdon / 16h. Richard III 
Nicki Hobday / 17h. Corialanus Jerry Killick / 18h. The Merry Wives of Windsor 
Terry O’Connor / 19h. Antony and Cleopatra Cathy Naden / 20h. Loves 

Labour’s Lost Robin Arthur / 21h. The Merchant of Venice Nicki Hobday / 22h. A 

Midsummer Night’s Dream Jerry Killick 

diumenge 9 

11h.Troilus and Cressida Jerry Killick / 12h. King John Cathy Naden / 13h. As 

You Like It Robin Arthur / 16h. Cymbeline Terry O’Connor / 17h. All’s Well That 

Ends Well Nicki Hobday / 18h. Timon of Athens Robin Arthur / 19h. Othello 
Cathy Naden / 20h. Twelfth Night Jerry Killick / 21h. Taming of the Shrew Nicki 
Hobday / 22h. The Tempest Richard Lowdon 
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Per escenari, una taula. Un saler i un pebrer són el rei i la reina. Un regle, el 

príncep. Una cullera fa de servidor i una espelma, de frare. Macbeth és aquí un 
ratllador de formatge, Pèricles, una bombeta, i Hamlet, un tinter. 

Els pioners Forced Entertainment exploren la força dinàmica de la narrativa i del 
llenguatge en el seu simple però ja distintiu resum de totes les comèdies, 
tragèdies, històries i textos tardans de Shakespeare. D'un en un, els membres de 
la companyia expliquen totes les seves obres en diverses funcions d’una hora de 
durada i durant sis dies –creant mons vius, accessibles i còmics a petita escala – i 
conviden tota mena de públics a gaudir d’una o més representacions tal com ells 
les han imaginat. 

Una exploració per les possibilitats d’evocar, fent servir només el llenguatge, 
escenes extraordinàries, imatges i narratives. Uns mons tan reals com insòlits. 

Forced Entertainment 
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Shakespeare simplificat 

Quan penseu en les obres de Shakespeare, què penseu? Són llargues, de 
vegades una mica complicades de seguir i, si no sou uns fanàtics del hardcore, 
potser esteu familiaritzat amb els clàssics –Hamlet, Romeu i Julieta, Macbeth– 
però potser no amb Timó d’Atenes, Enric VI (parts I, II i III) o La comèdia dels 

errors. 

Complete Works és una manera de tornar al Shakespeare essencial. N’hem tret 
els jocs de fantasia, la il·luminació, el vestuari, els actors i fins i tot el llenguatge 
arcaic. Allò que en queda, al pinyol, són les històries captivadores. 

El paper de cada intèrpret és fer de narrador de totes les històries, fent servir els 
personatges de la taula com una mena de titelles, i tornar a enfilar la trama. Ells 
són els qui ens guien a través del cànon de Shakespeare amb un llenguatge 
divertit, improvisat a estones. 

Aquí no hi trobareu Hamlets de 5 hores, cada peça es condensa entre 45 i 60 
minuts, i s’estructuren en cicles. L’espectador és lliure de veure’n tantes con 
vulgui, del mateix itinerari que es proposa o no. Una experiència íntima i única 
sobre Shakespeare. 
 

més informació http://exeuntmagazine.com/features/table-top-tim-etchells/ 
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la companyia 

Forced Entertainment 

Companyia fundada el 1984, amb seu a Sheffield. Han presentat els seus espectacles 
innovadors i provocatius pel Regne Unit, l’Amèrica del Nord, el Japó, Austràlia i s’han 
mantingut en una pràctica col·laborativa única durant més de 30 anys.  

Dirigida per l’artista i escriptor Tim Etchells, Forced Entertainment comprèn el dissenyador 
i intèrpret Richard Lowdon i els actors Robin Arthur, Claire Marshall, Cathy Naden i Terry 
O’Connor. Al llarg dels anys, el nucli d’artistes vinculats a la companyia ha anat 
augmentant amb la col·laboració d’un gran nombre d’artistes convidats i altres intèrprets. 

Els seus espectacles exploren i sovint fan esclatar les convencions de gènere, narratives i 
pròpiament teatrals, dibuixant la influència no només del teatre sinó de la dansa, la 
performance, la cultura musical i les formes populars com el cabaret i els monòlegs 
d’humor. El grup treballa a escales diferents, des de peces íntimes amb dos actors i treball 
de text fins a grans produccions amb un llarg repartiment. Esvalotant, desafiant, 
entretenint i qüestionant el públic, Forced Entertainment han estat en una peça clau en el 
desenvolupament d’un veritable llenguatge teatral contemporani, que ha inspirat i 
influenciat diverses generacions de creadors teatrals del Regne Unit, Europa i Amèrica del 
Nord. 

Cada projecte original del grup es desenvolupa a partir d’un procés de col·laboració que 
combina l’escriptura, la improvisació, la discussió i l’assaig. El fet de centrar-se en crear 
un teatre innovador que abordi l’experiència contemporània, els problemes i les preguntes 
en un llenguatge fruit dels temps, també ha inclòs orgànicament instal·lacions, peces 
específiques per a un lloc, llibres, obra fotogràfica i vídeos.  
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El grup fins i tot ha estrenat sèries de peces improvisades de llarga durada, d’entre 6 i 24 
hores, la major part de les quals es van dur a terme a partir dels anys 90. la retransmissió 
en directe d’aquestes maratons interpretatives van jugar un paper molt important a l’hora 
de difondre el treball de la companyia a partir del 2008, i també van ajudar a crear noves 
relacions amb el dispers públic digital.  

“Tota la nostra feina, per a nosaltres, és una aproximació a la pregunta sobre quin teatre 

es podria fer avui, com es pot parlar avui, com podem contactar amb el públic avui,” diu 
Etchells. “Per a nosaltres, el teatre sempre és una mena de negociació, alguna cosa que 

avança en el seu potencial per debatre i conversar…” 

El març del 2016, Forced Entertainment va convertir-se en el primer guanyador del Regne 
Unit d’un dels premis de més prestigi, l’International Ibsen Award, lliurat per govern noruec 
el dia de l’aniversari de Henrik Ibsen, que honora cada dos anys una contribució 
extraordinària a l’art i a la cultura. És el primer grup que rep aquest premi, i s’afegeix a 
una llista de guardonats que inclou Peter Handke, Heiner Goebbels, Jon Fosse, Ariane 
Mnouchkine i Peter Brook.  

 

més informació  http://www.forcedentertainment.com 
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el director 

Tim Etchells 

Artista i escriptor resident al Regne Unit. Ha treballat en una 
àmplia varietat de contextos, sobretot com cap de la formació 
renovadora de renom internacional Forced Entertainment i en 
col·laboració amb una sèrie d'artistes visuals, coreògrafs i 
fotògrafs. El seu treball abasta performance, el vídeo, la 
fotografia, projectes de text, la instal·lació i la ficció. Actualment 
és professor de Performance i Escriptura a la Universitat de 
Lancaster. 

 

 

més informació  http://timetchells.com 

 

 


