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Presentació

Sala Beckett 2004-2005

La producció i programació d’espectacles i propostes escèniques que es du 

a terme a la Sala Beckett respon sempre a la nostra voluntat d’incidir, tant 

com ens sigui possible, en la dinamització permanent de la dramatúrgia con-

temporània i en el panorama sociocultural general del país.

A la Beckett seguim pensant que és imprescindible incrementar en un grau 

molt elevat les possibilitats d’estrena dels autors i creadors escènics vius, 

per tal de dinamitzar i mantenir l’interès del teatre contemporani com a for-

ma d’expressió artística actual.

I també creiem que és molt necessària la reivindicació de la paraula i de 

l’estructuració literària del discurs, com a eina complexa de creació de pen-

sament i comunicació, davant de la creixent i alarmant simplificació dels 

codis comunicatius i artístics, vinculats al cultiu de la imatge arbitrària i 

desliteraturitzada com a exclusiva forma d’expressió. 

Per això la temporada 2004-2005 hem apostat novament per una línia ambi-

ciosa de producció, pel que fa tant al nombre de produccions i coproduc-

cions com pel que fa als autors, temes i formes escollits.

Hem revisitat autors com ara Heiner Müller i Lev Tolstoi a través de la nova 

mirada d’Iñaki Garz i Oriol Broggi, respectivament. També hem acollit nova 

autoria catalana i contemporània representada aquest cop per Jordi Prat i 

Coll i Andreu Carandell. 

Hem celebrat els 15 anys de la nostra sala amb Flechas del ángel del olvido, 
la darrera obra escrita i dirigida per José Sanchis Sinisterra, dramaturg de 

renom i fundador de la Sala Beckett.

Com a gran novetat, el cicle que hem dedicat al dramaturg britànic Martin 

Crimp, un dels autors contemporanis amb més ressó internacional. El cicle 

consta de l’estrena de les obres El camp (the country) i Atemptats contra la 

seva vida; les lectures dramatitzades d’altres dels seus textos i un curs 
impartit pel mateix Martin Crimp.

Per tancar la temporada hem escollit un dels autors espanyols contempora-

nis que més obres ha estrenat darrerament: Juan Mayorga. A la nostra sala 

hem presentat Animales nocturnos, sota la direcció de Magda Puyo.
La dansa contemporània ha seguit ocupant un lloc important en la programa-

ció de la Sala a través de les diverses propostes del Col·lectiu La Porta, re-
partides al llarg de l’any. Finalment, i a través de fórmules com La Mostra de 

Teatre de Barcelona i el Festival d’Òpera de Butxaca, hem pogut acollir en la 

nostra programació les propostes de companyies i creadors joves o poc co-

neguts encara, però amb títols d’interès i de creació pròpia.

Toni Casares
Director de la Sala Beckett
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Programació
de Teatre
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Máquina Hamlet
de Heiner Müller

Traductors    Antonio Fernández Lera, Max Egolf i 
     Sefa Bernet

Interpretat per   Jordi Andújar, Carles Cruces, Ariadna  
     Martí i Carolina Martínez

Direcció    Iñaki Garz 
Escenografia   Luis Martí i Iñaki Garz 

Espai sonor    KAOTIC CLUB
Il·luminació    Luis Martí

Vestuari    Nele Schrinner
Video     Alberto Barberá

Training    Pere Sais
Video animació   Manel Zardain

Maquillatge i caracterització David Manao
Una producció de   Icaroteatre

“Hamletmachine rompe lo convencional. Provoca la contradicción. 
Hamletmachine proviene de la vanguardia más radical. Es imposible 

afrontarla como una obra teatral al uso. No hay conflictos. Se diluye 
lo dramático. Los personajes son expulsados del universo artístico 

del autor. Hamletmachine es una especie de “collage de escenas” 
donde la acción es portadora de un discurso que se dinamita una y 

otra vez mostrándonos los restos de una identidad humana en un 

teatro descarnado.” Iñaki Garz

Del 15 de setembre al 3 
d’octubre de 2004
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El despertar de les passions
de Rafael Metlikovez

A l’escenari    Mariona Masgrau

Dramatúrgia    Mariona Masgrau
Direcció    Anastasi Rinos

Escenografia   José Menchero 
Construcció de titelles  Mariona Masgrau

Música    Octavi Rumbau
Muntatge de so   Anastasi Rinos, Octavi Rumbau

Una producció de   La Fanfarra

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de 
Cultura INAEM.

El despertar de les passions és el tercer espectacle que Mariona 
Masgrau fa amb el seu personatge “Sophia”. Sophia és un personat-
ge en transició –de la infància al món adult- que busca comprendre 

el món, més enllà de les explicacions rutinàries de la raó.

Teatre d’objectes
Del 20 d’octubre al 14 de 
novembre
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Flechas del ángel del olvido
de José Sanchis Sinisterra

Interpretat per   Marta Domingo, Hernán Zavala, Marc  
     Garcia Coté, Velilla Valbuena, Marta   
     Poveda i Montse Esteve

Direcció    José Sanchis Sinisterra 
Ajudant de direcció  Alex D. Capo 

Escenografia   Quim Roy 
Ajudant d’escenografia  Joan Galí

Il·luminació    Montse Figueras
Vestuari    Miriam Compte

Ajudant de vestuari  Camille Vera Ocampo
Música    Yair Karelic

Una producció de   Pas 29

Un espectacle subvencionat per la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Cultura). Amb la col·laboració de Temporada Alta 

2004 i Teatres de la Generalitat Valenciana.

Dins la sala d’espera d’un centre clínic inclassificable, quatre per-
sonatges defensen a ultrança la seva relació, estreta i personal, 

amb una dona jove, víctima d’una amnèsia retroactiva profunda. Res 
ni ningú no sembla que puguin fer-li tornar la memòria. Inútil apel·lar 

a qualsevol record de vida compartida amb aquesta dona i, en canvi, 
amb quina poderosa convicció manté aquesta gent les seves ver-

sions incomptibles! O és que, simplement, la seva és una obsessió 
tossuda per adquirir un passat renovat, damunt del qual projectar 

noves il·lusions, noves veritats i identitats?

15 anys de la Sala Beckett
Del 10 de desembre al 9 
de gener
Temporada 04-05
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Obra vista
de Jordi Prat i Coll

Interpretat per   Òscar Intente, Jordi Banacolocha,
     Marc Rodríguez, Àngels Molner, 
     Rubén Ametllé, Jordi Vidal, Jordi Rico,

     Jordi Llordella, Montse Morillo, 
     Mercè Martínez i Muntsa Alcañiz

Direcció    Jordi Prat i Coll 
Ajudant de direcció  Abel Coll 

Escenografia i vestuari  Ricard Prat i Coll i Llúcia Bernet 
Il·luminació    David Bofarull

Espai sonor    Damien Bazin 
Arranjament cançó  Xavier Torras

Traducció cançó   Roser Batalla
Producció executiva  Glòria Rodríguez

Una producció de   Pas 29

Un espectacle subvencionat per la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Cultura)

Obra vista pretén crear un espai escènic per al record. Pretén gene-
rar en l’espectador emocions visuals, sonores, mentals... que el 

portin cap a aquest territori: el de la necessitat de recordar. Una ne-
cessitat que massa sovint deixem per a demà per la manca de 

temps.

Escrit i Fet II
Del 19 de gener al 6 
de febrer
Temporada 04-05
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The Country (El camp)
de Martin Crimp

Traducció     Marta Aliguer

Interpretat per   Rosa Cadafalch, Xavi Mira i Maria Ribera

Direcció    Toni Casares 
Ajudant de direcció  Marta Aliguer

Escenografia   Max Glaenzel i Estel Cristià 
Construcció    Xarli

Il·luminació    Kiko Planas (a.a.i.)
Música original i so  Alex Polls 

Vestuari    M. Rafa Serra
Fotografia    Ferran Mateo

Una producció de   Sala Beckett

Un espectacle subvencionat per la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Cultura). Amb la col·laboració de l’Oficina de Difusió 

Artística de la Diputació de Barcelona i el British Council de Barcelona

Un metge i la seva dona abandonen la ciutat i se’n van a viure al 
camp amb el desig de fugir de les neurosis pròpies de la vida urbana 

i amb la il·lusió de poder, així, canviar la seva vida. Però la seva 
visió idíl·lica del camp com un espai d’ordre i harmonia al qual no-

més caldrà adaptar-se, no trobarà la correspondència desitjada amb 
l’estat real de la seva pròpia relació i condició personals. L’arribada 

del metge a casa, un vespre, amb una noia inconscient als braços, 
és el punt de partida d’un camí, difícil i sense retorn, cap al reconei-

xement de l’autèntic caràcter inhòspit i salvatge de la naturalesa, i 
de retruc, cap a l’assumpció de la nostra pròpia condició humana.

Martin Crimp a la Beckett
Del 16 de febrer al 27 de 
març
Temporada 04-05
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Atemptats contra la seva vida
de Martin Crimp

Traducció     Víctor Muñoz

Interpretat per   Salva Artesero, Babou Cham, Mohamed  
     el Bouhali, Santi Monreal, Neus Umbert, 
     Elisabet Vallès i Ruth Vilar

Direcció    Juan C. Martel Bayod
Ajudant de direcció  Màrcia Cisteró

Escenografia i vestuari  Ricard Prat i Coll i Llúcia Bernet 
Il·luminació    Guillem Gelabert

Espai sonor    Manu Guix 
Disseny visual   Mar Pla

Fotografia    Montse Salgado
Producció executiva  Anna Guix

Una producció de   Companyia Pànnik Teatre i Sala Beckett

Un espectacle amb el suport de l’Institut del Teatre 
(servei post-graduats)

17 arguments o escenaris per al teatre. Més de 17 Annes diferents. 

L’obra és una descripció d’un personatge que no apareix mai a esce-
na. 17 guions aparentment independents però on, de manera inten-

cionada, existeixen uns lligams més enllà de les diferents mirades 
sobre l’Anne. Lligams que fan dels 17 arguments una sola pregunta: 

qui és l’Anne? 17 portes doncs, que contenen mirades diferents so-
bre algú que podria ser l’amant d’un home de poder o la víctima d’u-

na guerra, o el seu propi botxí, o un arbre, o un maníac, o algú que 
del suïcidi en fa una obra d’art, o algú que se sent com una pantalla 

de televisió, o l’esposa perfecta, o un cotxe, o un cendrer, o un ex-
traterrestre, o … simplement, qualsevol de nosaltres.

Martin Crimp a la Beckett
Del 1 al 17 d’abril
Temporada 04-05
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A-dicció
d’Andreu Carandell

Interpretat per   Oriol Aubets Turbito, Xavi Carreras, 
     Farah Hamed, Maria Lucchetti, Sandra  
     Moncusí, Mar Monton, Joan Raja, Hans  

     Richter, Queralt Riera. Montse Triola i  
     Armand Villén

Direcció    Andreu Carandell 
Ajudant de direcció  Marc Artigau i Marion Cousin 

Escenografia i vestuari  Paula Bosch i Eugenio Szwarcer 
Il·luminació    a.h.i.

Música    Oriol Aubets Turbito 
Producció executiva  Albert Mestres

Una producció de   La Patacada amb la col·laboració de 
     Companyia Turruquena, El Magatzem,  

     TeaLtre i Sala Beckett

Un espectacle subvencionat per la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Cultura). Amb el suport de l’Institut del Teatre de 

Barcelona (Servei de Postgrau) i Fontfregona FAST SL.

Darrere de tota addicció hi ha la dificultat de comprendre i expressar 
allò que l’ha causada. L’addicció es nodreix en la por i es cova en el 

silenci, en la manca de veu. Hi ha un munt d’addiccions en el nostre 
món: l’addicció a la bellesa, a la felicitat, als narcòtics, al treball... 

I n’hi ha una de ben narcisista i emmascarada, l’addicció a l’ajuda, 
també anomenada codependència. Totes les addiccions tenen, però, 

un denominador comú, ja que la mare de totes elles és l’addicció a 
l’afecte, a l’amor. Aquesta és la veritable, la carència que ens fa 

perdre.

Escrit i Fet II
Del 21 d’abril al 8 de 
maig
Temporada 04-05
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Franco ha muerto o cómo 
idiotizar a un pollo
d’Accidents Polipoètics
Conferenciants   Accidents polipoètics 
     (Rafael Metlikovez i Xavier Theros)

Direcció    Accidents Polipoètics 

Il·luminació    Charlie Jovellar

Una producció de   Accidents Polipoètics

Siglo XX. En España se comía poco y mal. Medio país había ganado la 
guerra. El otro medio había perdido el tranvía. Al otro medio se lo 

llevó la gripe. Al 50 % lo fusilaron en la posguerra. Y el otro 50 % 
emigró a Alemania. Mientras la mitad de los españoles vivía mejor 

que Dios, la otra mitad se compraba un 600 y brindaba con quina San 
Clemente. Y entonces se acabó la transición. Habíamos pasado de 

una república popular a una monarquía constitucional. Cuarenta años 
de transición que no se los saltaba un galgo. De pronto, medio país 

era demócrata de toda la vida. Y el otro medio, también. Y es que ya 
no tenemos abuela.

Del 12 al 29 de maig
Temporada 04-05
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La mort d’Ivan Ilitx
de Lev Tolstoi

Traducció    Jeroni Rubió

Interpretat per   Òscar Muñoz, Pilar Pla, Elvira Prado i  
     Jacob Torres

Direcció i espai   Oriol Broggi 

Adaptació    Oriol Broggi i Jeroni Rubió 
Ajudant de direcció  Màrcia Cisteró 

Il·luminació    Pep Barcons
Disseny vestuari   Gemma Malé

Projeccions    Gataro
Traducció cançó   Roser Batalla

Veu en off    Moisès Broggi i Bruno Oro Pichot
Una producció de   la perla 29 amb la col·laboració de la  
     Sala Beckett

Un espectacle subvencionat per la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Cultura)

Ivan Iltix és un jutge que porta una vida burgesa i tranquil·la fins que 

un dia la malaltia comença a rosegar el seu cos i la seva ànima. La 
mort d’Ivan Iltix ens mostra de manera magistral com un home com 

qualsevol altre ha d’enfrontar-se des del seu llit amb allò que és 
comú a totes les persones però únic en cada cas: la pròpia mort.  

Del 9 al 26 de juny
Temporada 04-05
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Animales nocturnos
de Juan Mayorga

Interpretat per   Pep Jové, Teresa Urroz, Pep Pla i Mercè  
     Mariné

Direcció    Magda Puyo 

Escenografia i il·luminació Ramon Simó 
Música original i so  Alex Polls

Vestuari    Mariel Soria 
Assessorament lingüístic Raquel Carballo

Construcció    Arts-cenics
Assistent de direcció  Ginette Muñoz-Rocha

Assistent d’escenografia Martí Torras
Fotografia    Ferran Mateo

Una producció de   Sala Beckett i Festival Grec 2005

Un espectacle subvencionat per la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Cultura)

“Hay seres humanos que, como algunos animales, se ocultan de la 

luz y viven en las sombras. Hombres y mujeres cuyas vidas están 

atravesadas por el secreto. Animales nocturnos se pone en marcha 
cuando uno de esos hombres oye hablar de la llamada Ley de Extran-
jería y decide servirse de ella. Comprende que esa ley lo sitúa por 

encima de gentes a las que una denuncia puede acarrear la expul-

sión. Él utiliza la ley para dominar a otro ser humano.” Juan Mayorga

Del 6 al 31 de juliol
Temporada 04-05
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Programació de dansa
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La Porta 54
Noves coreògrafes

Tres coreografies, tres joves coreògrafes:

Por 7 euros      de Mireya-Beryl Segalés

Movimientos para una ocasión como esta d’Elena Albert
Coming through     de María Jesús Fajardo
     

“En octubre de 2003 La Porta presentó en la Sala Beckett las coreo-

grafías finalistas de la I MOSTRA DE PECES CURTES y desde entonces 
ha seguido de cerca a los creadores emergentes que participaron. 
Especialmente interesante la evolución de Elena Albert, Mireya-Beryl 

Segales y Mª Jesús Fajardo que en poco tiempo han adquirido una 

solidez sorprendente. La Porta ha ofrecido una modesta ayuda a la 
producción y el apoyo de la estructura de gestión para impulsarlas 

a generar una nueva propuesta. Más que una apuesta, una inversión 

de futuro necesaria para todos." La Porta

7, 8 i 9 d’octubre 
Temporada 2004-2005
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Amarduele
d’Alexis Eupierre

Coreografia, direcció i interpretació  Alexis Eupierre

Producció      Companyia Lapsus  
   

“Si la columna es el eje de nuestra estructura, el amor es la columna 

de nuestras vidas, placer y dolor, un laberinto lleno de curvas donde 
a veces es difícil distinguir qué es qué, pero que como dice la can-

ción de Chavela Vargas: amar duele y vivir sin amor, no se puede.
Amarduele es un solo de larga duración, con música en directo inter-

pretada y compuesta por Marc Egea que ejecuta la viola de rueda, y 
que gracias a un amplificador logra unos registros de sonido muy 

sugerentes.
El resultado es el tránsito entre un estado y otro y una primera apro-

ximación a este paisaje humano, que se hace presente a través del  

movimiento.” Alexis Eupierre

14, 15 i 16 d’octubre
Temporada 2004-2005
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La Porta 55
Back Up

Un projecte de   Haïm Adri
     Cia. Sisyphe Heureux - França

Haïm Adri ha recollit en 4 films testimonis personals de palestins i 
israelians. La història individual de cada un d'ells està lligada als 

traumes que el conflicte armat ha provocat en la seva comunitat. En 
la peça escènica els intèrprets intercanvien aquestes vivències ínti-

mes, assumeixen i es reflexen en el passat de l'altre, fent de la 
memòria un espai de reconeixement i diàleg “… per interpretar a l'al-

tre no és suficient amb escoltar-lo, és necessari entendre'l, enten-
dre'l a través d'un mateix…”

14, 15 i 16 de gener
Temporada 2004-2005
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La Porta 56

Hubo gente antes y habrá gente después
Lola Jiménez

This is love 
Paz Rojo 

Matrioshka
Amalia Fernández 

Dibujos, vestidos y Juguetes 
Lengua Blanca

31 de maig, 1,3 i 4 de 
juny
Temporada 2004-2005
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4D Òptic
de Javier Daulte

9 i 10/09/04 Fira de Teatre   Tàrrega
28,29 i 30/09/04 Institut of Contemporary Art Londres
26/11/04  Teatre Auditori   Sant Cugat

Barcelona, mapa d’ombres
de Lluïsa Cunillé

11/09/04 Fira de Teatre  Tàrrega
09/10/04 Sala La Planeta  Girona
23/10/04 Teatre El Patronat  La Garriga
04/11/04 Teatre   Blanes
3 i 4/12/04 Fira Cultura Catalana Guadalajara, Mèxic

Plou a Barcelona
de Pau Miró

26/09/04  Teatre La Sala  Rubí
10/10/04  Teatre Municipal  Manacor
19/11/04  Teatre Auditori  Ripollet
15/04/05  Teatre Comunal  Andorra
23/04/05  Teatre Bartrina  Reus
30/04/05  Teatre    Salt
7 i 8/05/05  Teatre de Ponent  Granollers
13,14 i 15/05/05 Auditori   Palma de Mallorca

Flechas del ángel del olvido
de José Sanchis Sinisterra

08/12/04  Sala La Planeta   Girona
20/02/05  Teatre L’Escorxador  Lleida
05/03/05  Centre Cultural La Massa Vilassar de Dalt
Del 31/03/05 Teatro Rialto   València
al 24/04/05

El camp
de Martin Crimp

17/04/05 Sala La Planeta  Girona
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Sala Beckett

Premi Nacional de Catalunya 2005

4D Òptic
de Javier Daulte

Nominat espectacle revelació. Premis Max 2005

El camp
de Martin Crimp

Nominat millor espectacle de petit format. Premis Butaca 2005
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Sala Beckett

Director Artístic   Toni Casares

Gerència    Juli Macarulla 
Producció    Júlia Canosa

Premsa    Bea Cabezas 
Administració   Mònica Franco

Tècnics    Paula Miranda, Horacio Sosa i 
     Dani Cherta

Taquilla    Marta Bernal

Sala Beckett s.l.
Alegre de Dalt 55 bis
Barcelona 08024

Tel. 93 284 53 12
Fax 93 219 79 27

www.salabeckett.com
info@salabeckett.com

Amb el suport de:


