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Programació 
 
Del 13 de setembre al 14 d’octubre de 2012 
Variacions sobre el model de Kraepelin  
(o El camp semàntic dels conills a la cassola) 
de Davide Carnevali 
Traducció i direcció de Carles Fernández Giua 
Una producció de La Conquesta del Pol Sud SCP i Festival LOLA 
Teatre 
 
Del 17 d’octubre al 11 de novembre de 2012 
La Festa 
d'Spiro Scimone 
Una coproducció de Low cost Projekt, Teatro del Contrajuego 
 i Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET) 
Teatre 
 
Del 14 al 18 de novembre de 2012 
Vespres de la Beata Verge 
d'Antonio Tarantino 
Una producció de Centaure Produccions 
Teatre 
 
Del 21 de novembre al 09 de desembre de 2012 
Quebec-Barcelona 
de Mercè Sarrias 
Una coproducció de Théâtre de la Sortie de Secours i  
Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia  
en col·laboració amb Temporada Alta - Festival de Tardor  
de Catalunya, Girona / Salt 
Teatre 
 
Del 12 de desembre de 2012 al 06 de gener de 2013 
un refugi Indi 
de Pau Miró 
Una producció de La Fantàstica S.L i Temporada Alta –  
Festival de Tardor de Catalunya, Girona / Salt 
Teatre 
 
Del 10 de gener al 02 de febrer de 2013 
Si existeix, encara no ho he trobat 
De Nick Payne 
Un espectacle de Sixto Paz Produccions en coproducció amb Sala Beckett/Obrador Internacional 
de Dramatúrgia 
Teatre 
 
15 de gener de 2013 
Xarim Aresté (Very Pomelo) 
Cicle de concerts 'Els dimarts em sentiràs' 
Segell discogràfic: Chesapik 
Música 
 
 
22 de gener de 2013 
La Sentina 
Cicle de concerts 'Els dimarts em sentiràs' 
Segell discogràfic: The Indian Runners 
Música 
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29 de gener de 2013 
Isaac Ulam 
Cicle de concerts 'Els dimarts em sentiràs' 
Segell discogràfic: Bankrobber 
Música 
 
Del 07 al 17 de febrer de 2013 
Monsieur Apeine quiere hacer amigos (balada conversacional) 
de Pablo Rosal 
Una espectacle d'El somriure bàrbar 
Teatre 
 
12 de febrer de 2013 
Miss Carrussel 
Cicle de concerts 'Els dimarts em sentiràs' 
Segell discogràfic: Sones 
Música 
 
19 de febrer de 2013 
Esperit! 
Cicle de concerts 'Els dimarts em sentiràs' 
Segell discogràfics: Bankrobber 
Música 
 
Del 20 de febrer al 03 de març de 2013 
El don de las sirenas 
de Pere Riera 
Una coproducció de Banfield Teatro Ensamble i Sala Trono 
Teatre 
 
Del 27 de febrer al 03 de març de 2013 
Aquel aire infinito 
de Lluïsa Cunillé 
Una producció de la Companyia Hongaresa de Teatre 
Teatre 
 
Del 06 al 31 de març de 2013 
Àlies Gospodin 
de Philipp Löhle 
Una producció de Bohèmia’s 
Teatre  
 
12 de març de 2013 
Miss Q 
Cicle de concerts 'Els dimarts em sentiràs' 
Segell discogràfics: Bankrobber 
Música 
 
19 de març de 2012 
Miquel Serra 
Cicle de concerts 'Els dimarts em sentiràs' 
Segell discogràfic: Foehn Records 
Música 
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26 de març de 2013 
El Chico Con La Espina En El Costado 
Cicle de concerts 'Els dimarts em sentiràs' 
Segell discogràfics: Bankrobber 
Música 
 
Del 04 al 07 d’abril de 2013  
El Petit de Cal Eril 
Presentació del nou disc "La figura del buit" 
Segell discogràfic: Bankrobber 
Música 
 
De l’11 al 14 d’abril de 2013 
bESTIARI 
Un espectacle de CaboSanRoque 
Teatre 
 
Del 17 d’abril al 05 de maig de 2013 
Tala 
de Thomas Bernhard 
Un espectacle de Juan Navarro i Gonzalo Cunill 
Teatre 
 
Del 08 al 26 de maig de 2013 
Solfatara 
Un espectacle d'ATRESBANDES 
Teatre 
 
Del 30 de maig al 16 de juny de 2013 
Dimecres 
d'Aina Tur 
Un espectacle de LAminimAl 
Teatre 
 
20 de juny de 2013 
Andreu Rifé en acústic presenta "Ping pong" 
Música 
 
Del 04 al 28 de juliol de 2013 
George Kaplan 
de Frédéric Sonntag 
Una coproducció de Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia,  
Grec 2013 Festival de Barcelona i Theater Konstanz (Alemanya) 
Teatre 
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Espectacles Sala Beckett 
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Del 13/09/2012 al 14/10/2012 
Teatre 
 
 

Variacions sobre el model de 
Kraepelin (o El camp semàntic dels 
conills a la cassola) 
de Davide Carnevali 
 
Teatre italià contemporani I 
 
Autor: Davide Carnevali  
 
Traducció i direcció: Carles Fernández Giua 
  
Intèrprets: Artur Trias, Jordi Brunet, Hans Richter 
 
Espai escènic: Eugenio Szwarcer 
Disseny d’il·luminació: Luis Martí 
Disseny de so: Damien Bazin 
Disseny de vestuari: La Conquesta del Pol Sud SCP 
Construcció escenografia: taller Jorba-Miró 
Agraïments: Ramon Ferrer, Sergi Roig, família Brunet Sancho, família Sancho 
Freiría, Judith Sancho, Josep i Vanessa Balagué, Lluc Brunet, Òptica Tutusaus i 
Francesc Llucià (empresa BAF) 
Durada: 1h 20min 
 
Una producció de La Conquesta del Pol Sud SCP i Festival LOLA 
Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals 
 
 
 
Variacions sobre el model de Kraepelin és un fresc fet de retalls de la vida d'un home afectat per 
la pèrdua de la memòria. L'acompanyen el fill i un metge. Tots tres lluiten per preservar el tresor 
i, alhora, descobrir la veritat amagada en els records. Aquest procés esdevé un veritable viatge de 
descoberta que els portarà a terrenys desconeguts, a espais on memòria i imaginació es barregen, 
a indrets on les creences entren en crisi, on la lògica es desintegra per deixar pas a l'emoció, el 
riure, la mort, l'amor, la irracionalitat... Totes elles, per descomptat, variacions sobre la vida.  
La memòria, que pot ser vista com a narració, està íntimament lligada a la identitat. Qualsevol 
intent de reconstruir el nostre passat ens condueix inevitablement a qüestionar-nos qui som tant 
des del punt de vista individual com col·lectiu, a plantejar-nos diferents versions dels fets i les 
persones. 
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Del 17/10/2012 al 11/11/2012 
 
Teatre 
 

La festa 
d'Spiro Scimone 
 
Teatre italià contemporani II 
 
Autor: Spiro Scimone  
 
Traducció: Carles Fernández Guia 
 
Direcció: Orlando Arocha 
 
Repartiment: Diana Volpe, Quimet Pla, Rafa Cruz 
 
 
Escenografia i il·luminació: Luis Martí 
Vestuari: Maria Elena Roque 
Disseny gràfic: Guillermo Bragoni 
Coordinació artística del projecte: Rafa Cruz  
Producció executiva: Low Cost Projekt 
Ajudant de producció: Leonel Churrion     
Durada: 1h 10min 
Espectacle en català, castellà i italià 
 
Una coproducció de Low cost Projekt, Teatro del Contrajuego i Centre d’Arts 
Escèniques de Terrassa (CAET) 
 
 
El pare, la mare i en Gianni, el fill, viuen les seves petites vides més o menys ordenades sense res 
que es pugui dir que no hagi estat dit ja. Entre malentesos fingits i respostes esperades, regna una 
confusió molt ordenada que permet al pare tots els seus capricis malhumorats, a la mare totes les 
seves fantasies i al fill les seves escapades de solter. En aquesta mena de rutina quotidiana 
orquestrada a tres veus, cadascú recita la seva part de la partitura, obligant l'espectador a 
reflexionar sobre l'estat i el sentit de la família, niu d'afectes i trampa de convivències obligades. 
Cada dia s'engrana amb l'anterior i el següent sense cap alteració, amb l'única diferència que avui 
és el trentè aniversari de noces dels pares i se celebra una festa. 
Tot esperant aquesta festa, la mare desenvoluparà una quotidianitat asfixiant amb el seu fill i el 
seu marit. La festa esdevé, aleshores, un retrat fidel de la incomunicació i la solitud de la societat 
contemporània. 
Scimone situa l’acció en un espai únic i estret i fa servir la comicitat per mostrar el dramatisme 
d’una família que parla per parlar i no s’escolta. 
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Del 15/11/2012 al 18/11/2012 
Teatre 
 

Vespres de la Beata Verge 
d'Antonio Tarantino 
 
Teatre italià contemporani II 
 
Autor: Antonio Tarantino 
 
Traducció: Albert Arribas  
 
Direcció: Jordi Prat i Coll  
 
Intèrprets: Oriol Genís, Guillem Gefaell 
 
Escenografia: Ricard Prat i Coll  
Il·luminació: David Bofarull  
Disseny de so: Damien Bazin  
Caracterització: Toni Santos  
Construcció escenografia: Josep Castells  
Direcció tècnica: Bernat Jansà  
Fotografia: David Ruano  
Ajudant de direcció: Albert Arribas  
Distribució: AGM Produccions  
Agraïments: Òscar Castellví, Sílvia Martorell, Anna Queralt i tots els micromecenes de 
Verkami  
Escenografia patrocinada per Carme Badia i Mutlló  
 
Una producció de Centaure Produccions 
Amb el suport de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, Nau 
Ivanow i l'Institut Català de les Indústries Culturals. Amb el suport especial de 
Dorotea Casas, Francesc Llauradó, Maria Oliver i Carme Sansa 
  
Un pare ha vingut a recuperar el cos del seu fill, que s’ha suïcidat a les aigües de la base 
d’hidroavions. Mentre espera que s’acabi l’autòpsia, en la foscor d’un dipòsit de cadàvers, evoca 
com va ajudar aquell fill —simulant secundar-ne la bogeria— a afrontar i a superar els obstacles i 
paranys del traspàs durant el transcurs d’una tumultuosa trucada telefònica nocturna. 
Una decisió extrema genera una entesa fatal en un llenguatge extrem: o millor dit, capaç de desfer 
els nusos d’una existència «dramàtica», densa en problemes dispersos, en accidents. Allò que pot 
afavorir, fora de qualsevol litúrgia, el retrobament amb el mite. 
Així, per camins casuals, donat que la poesia és l’ocasió, el protagonista arriba a una consciència, 
encara que sigui opaca, de la impossibilitat d’evitar la tragèdia: una impossibilitat que demana la 
innocència del protagonista, el destí del qual es troba atrapat en un conflicte de forces remotes i 
estranyes. Tant com per impedir que arribi a plantejar-se la mateixa idea de justificació. 
Tot plegat genera en ell un patiment tràgic que, si bé no el redimeix (de què, d’altra banda?), el fa 
partícip d’una faula originària, d’una identitat.   
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Del 21/11/2012 al 09/12/2012 
Teatre 
 
 

Quebec-Barcelona 
de Mercè Sarrias 
 
 
Autora: Mercè Sarrias  
 
Direcció: Philippe Soldevila 
  
Idea original: Philippe Soldevila i Mercè Sarrias 
 
Intèrprets: Normand Bissonnette, Éva Daigle, Alma Alonso Peironcely, Víctor Álvaro 
 
Escenografia: Christian Fontaine 
Vestuari: Erica Schmitz 
Música: Pascal Robitaille 
Traducció de les escenes en francès: Philippe Soldevila 
Ajudant de direcció: Lea Touzé 
Durada: 90 minuts aprox. 
 
 
Una coproducció de Théâtre de la Sortie de Secours i Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia en col·laboració amb Temporada Alta - Festival de 
Tardor de Catalunya, Girona / Salt 
 
Aquesta obra ha estat escrita amb un ajut de la Institució de les Lletres Catalanes 
 
 
 
Dues dones es creuen damunt l’Atlàntic. L’Ann, del Quebec, viatja a Barcelona buscant el 
fantasma d’un oncle llunyà que l’amor va fer quedar-se a viure a Catalunya. La Laia fuig dels seus 
problemes al país del ossos i del fred. Les dues, cosines llunyanes, intercanvien els seus amics i les 
seves cases durant unes setmanes. En aquest espai de llibertat que els dóna el viatge podran 
entendre millor els problemes que s’han endut dins la maleta.  
Quebec-Barcelona és una aventura teatral internacional, no només per la trobada entre un 
director quebequès, Philippe Soldevila, i una autora catalana, Mercè Sarrias, sinó també pels seus 
intèrprets –dos actors del Quebec i dos catalans-  que donen vida a uns personatges que es mouen 
per terres llunyanes a les seves, parlant un idioma que els és estrany. 
El resultat és una comèdia quotidiana, amarga a estones, d’altres senzilla i directa, que parla de la 
necessitat d’assumir el nostre present, encara que sigui per canviar-lo.   
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Del 12/12/2012 al 06/01/2013 
 
Teatre 
 

Un refugi indi 
de Pau Miró  
 

Intèrprets: Isaac Alcayde, Joan Solé, Andrea Trepat, Peter Vives, Marta Ossó, Jordi 
Llovet 
 
Escenografia: Silvia Delagneau 
Vestuari: Laura García 
Disseny d'il·luminació: Xavier Salavert 
Disseny de so: Joan Solé 
Moviment escènic: Ricardo Salas 
Assessorament musical: Jordi Oriol 
Fotografia: Ricardo Salas 
Audiovisuals: Nanouk Films - Salvador Sunyer (direcció); Juli Carner (direcció de 
fotografia), Marta Sala i Carla Tubau (producció), Sergi Cameron (edició), Airam 
Rodríguez (ajudant de direcció) i Pol Galofre (so) 
Alumne en pràctiques de l'Institut del Teatre: Nicolás Chevallier 
Ajudant de direcció: Albert Arribas 
Premsa i producció: Patricia Boadas 
Agraïments: Indi Gest, Ajuntament de Torroella de Montgrí, ABCDogs, Família Vidal-
Boix  
Durada: 75 minuts 
 
Un espectacle de La Fantàstica S.L. en coproducció amb Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia i Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya, 
Girona/Salt 
 
Històries joves, de 6 personatges. 6 històries curtes, gairebé contes, que entrecreuades avancen al 
llarg de les 4 estacions de l’any. 
Amb un paisatge de fons, la ciutat, que quasi és un personatge més. 
Hi ha una cambrera i una estudiant, un músic i un fugitiu, un guapo i un germà gran... Miren de 
sobreviure, aquests dies no són fàcils per a ningú, per a ells tampoc... Lluiten contra la manca 
d’esperança, contra la solitud, contra les butxaques buides... Tenen vint-i-pocs anys i les seves 
relacions són accelerades... Tenen pressa, tot i que no saben ben bé on anar... Són a la frontera 
entre l’ideal (tot allò que pensaven que seria la seva vida) i la realitat (tot allò que és la seva vida), 
però ja han rebut uns quants cops... Travessen o intenten travessar aquesta frontera... Hi ha un 
personatge, el germà gran, que, per bé o per mal, els ajudarà a creuar aquesta línia... 
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Del 10/01/2013 al 02/02/2013 
 
Teatre 
 

Si existeix, encara no ho he trobat 
de Nick Payne 
 

Autor: Nick Payne 
Traducció: Violeta Roca 
Direcció: Marilia Samper 
 
Intèrprets: Carles Gilabert, Montse Germán, Pau Roca i Patricia Garcia 
 
Escenografia: Núria Sanmartí 
Vestuari: Gimena González Busch 
Il·luminació: Ivan Tomás 
Disseny Gràfic: Edu Buch 
Fotografia cartell: Ivan Tomás 
Making of i foto fixa: Ainoa Pons 
Ajudant de direcció: Albert Massanas 
Ajudant de producció: Jan Vilanova 
Producció executiva: David Costa i Adriana Nadal 
Agraïments: Guille Comín, Laura Galán, Mireia Rey, Pau Vaqué, Enric Planas, Paula Cosp, Xavi 
Vila, Família Buch, Estudi Nancy Tuñón - Jordi Oliver i tots els que ens heu donat el vostre temps 
i idees, a més d'aquells que tant ens heu ajudat en la difusió. No ens aturaran. 
Durada: 95 minuts 
 
Un espectacle de Sixto Paz Produccions en coproducció amb Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia 
 
La Terra està malalta i l’escalfament del planeta n’és un dels símptomes més evidents. Si no hi 
posem remei, tot se’n pot anar a la merda. 
En un punt de la Terra, una família de classe mitjana. L’Anna és una noia de 15 anys sense amics i 
amb problemes de sobrepès. La seva mare, la Fiona, l’ha traslladat a l’escola on dóna classes per 
protegir-la del bullying que patia, cosa que ha empitjorat la situació. El seu pare, en George, un 
acadèmic ecologista obsessionat en acabar d’escriure un llibre i salvar el planeta, no aconsegueix 
adonar-se dels problemes de la seva filla ni de la frustració i la soledat que acompanyen la vida de 
la seva dona. L’arribada per sorpresa d’en Terry, germà d’en George, farà trontollar tots els 
silencis que ofeguen i amenacen aquest petit planeta que és, al cap i a la fi, la família. 
Nick Payne utilitza el dolor, l’aïllament de l’Anna i el caos de la seva família com una metàfora per 
parlar de l’escalfament del planeta. O viceversa. O ambdues coses.  
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15/01/2013 
 
Música 
 

Xarim Aresté (Very Pomelo) 
Cicle de concerts 'Els dimarts em 
sentiràs' 
 
 
 
 
Veu i guitarra: Xarim Aresté 
 
Segell discogràfic: Chesapik (www.chesapik.com) 
Durada: 70 min aprox. 

 
 
 
 
Si bé és cert que Very Pomelo són difícils de classificar per la barreja compulsiva que practiquen 
de rumba, folk, pop, garatge, rockabilly i qualsevol cosa que se’ls posi per davant, hi ha una cosa 
que està clara: el seu esperit rocker més autèntic batega en tots els seus temes i en els seus potents 
directes. Acaben de treure nou disc, Ràdio Clotxa, el tercer després de Figaro Figaro (2010) i 
Xurrac asclat (2011). Xarim Aresté, veu, guitarra i ànima del projecte, ha tocat en la gira de 
retorn de Sopa de Cabra, així com amb Maika Makovski, Sanjosex, Paul Fuster o Josele Santiago. 
Ara ens ofereix les seves cançons en un format més proper i íntim. 
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22/01/2013 
 
Música 
 

La Sentina 
Cicle de concerts 'Els dimarts em 
sentiràs'  
 
 
 
 
Veu i guitarra: Albert Girons 
Teclats: Oriol de Balanzó 
Baix: Marc Sospedra 
Bateria: Santi Bonastre 
 
Segell discogràfic: The Indian Runners (www.theindianrunners.com) 
Durada: 70 min aprox. 
 
 
 
 
Acaben de publicar el seu primer elapé, Falconades, gravat per Joan Pons i publicat pel segell The 
Indian Runners. El grup d'Albert Girons, Oriol de Balanzó, Marc Sospedra i Santi Bonastre fa una 
música que Òscar Dalmau ha definit com a “honesta, coherent, orgànica en fons i forma i, el que 
és més important, deliciosament taral·lejable. Què més se li pot demanar a un disc de pop?” 
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29/01/2013 
 
Música 
 

Isaac Ulam 
Cicle de concerts 'Els dimarts em 
sentiràs'  
 
 
 
 
Veu i guitarra: Isaac Ulam 
Bateria: Lluís Bestard 
Piano i guitarra: Alberto Pérez 
Veu: Caty March 
 
Segell discogràfic: Bankrobber (www.bankrobber.net)  
Durada: 70 min aprox 
 
 
 
 
Aromàtica i mediterrània, les qualitats de la murtra bé podrien aplicar-se a les cançons d’Isaac 
Ulam. És un cantautor dels que ja no en queden. És de Blanes, però es diria que surt d’un altre 
lloc o d’una altra època. Perquè Isaac Ulam no és un músic com els altres. La seva proposta 
artística és radical, insubornable. Després d'un primer disc, En els prats més llunyans (2009), 
que ostenta la categoria de peça de culte, ara ens ofereix un excel·lent successor, Murtra, nova 
joia d’aquest brillant artesà del folk en la seva accepció més weird i psicodèlica. 
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Del 07/02/2013 al 17/02/2013 
 
Teatre 
 

Monsieur Apeine quiere hacer 
amigos (balada conversacional) 
de Pablo Rosal  
 
Autor i director: Pablo Rosal 
 
Intèrprets: Xavier Serrat, Mònica Portillo, Laura López, Bàrbara Roig, Pasquale 
Bavaro 
 
Escenografia, vestuari i il·luminació: Xesca Salvà 
Dibuix: Nomey81 
Fotografia: Gabriele Sisti i Lopakhin 
Ajudant de direcció: Jordi Centellas 
Durada: 1h 40m 
  
 
Una espectacle d'El somriure bàrbar en coproducció amb Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia 
 
 
Un tal Monsieur Apeine –una persona, apenas; alguien, en definitiva– deambula por el escenario 
tan sólo porque es posible. Está vivo, poco más. No carga con una historia ni con un pasado, 
simplemente ha aparecido en el escenario y se ha despertado a la par que el escenario. Como se 
trata de una obra de teatro, sucede algo, una circunstancia, una trampa (qué remedio, es lo que 
pasa cuando estamos y miramos y queremos que pase algo); no mucho, eso sí, sólo una cosita, 
una. Al parecer, unos personajes merodean también por el escenario. Personajes, nada más, 
presencias, siluetas, contenedores vacíos, esbozos, mitos sin relato. Monsieur Apeine decide que 
quiere conocerlos. Quiere hacer amigos. 
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12/02/2013 
 
Música 
 

Miss Carrussel 
Cicle de concerts 'Els dimarts em 
sentiràs'  
 
 
 
 
Piano, guitarra i veu: Mireia Madroñero 
 
Segell discogràfic: Sones (www.sones.es) 
Durada: 70 min aprox. 
 
 
 
 
El debut de Miss Carrussel, Els patis interiors (2010), pessigava records d’una escenografia 
íntima i domèstica dels anys d’urgència. Ara, com que el temps passa massa de pressa i s’agraeix 
pensar el món des de la calma, amb la consciència dels precipicis i la dispersa sort dels temps que 
corren, publica Totes les coses perennes (2012), un EP que vol ser una recerca optimista dels 
millors espais on quedar-se a viure. Aquesta és la proposta de la pianista i compositora Mireia 
Madroñero. 
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19/02/2013 
 
Música 
 

Esperit! 
Cicle de concerts 'Els dimarts em 
sentiràs'  
 
 
 
 
Instruments: Mau Boada 
 
Segell discogràfic: Bankrobber (www.bankrobber.net) 
Durada: 70 min aprox. 
 
 
 
 
Després de solcar mig món amb multitud d’aventures musicals, però sobretot amb Les Aus, ara 
Mau Boada (Sant Celoni, 1981) presenta el seu projecte més personal, Esperit!, un home-
orquestra que ens fa viatjar amb cançons de bressol al·lucinògenes, folk tripós, sons tel·lúrics, 
fresses i escapades al circ. Malgrat la seva joventut, Mau Boada ja ha deixat la seva empremta en 
una vintena llarga de discos. Es fa present en l’undergound de Nova York amb la mateixa 
naturalitat que a Sant Celoni o a l’Heliogàbal, o com quan girava per Europa en una companyia de 
circ. Els seus concerts són sempre imprevisibles i transiten per camins inesperats, portant el 
públic al límit de la hipnosi. Un multiinstrumentista il·luminat i somrient. Una música que neix 
lliure i flueix lliure. 
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Del 20/02/2013 al 03/03/2013 
 
Teatre 
 

El don de las sirenas  
de Pere Riera  
 
Autor: Pere Riera 
Director: Nelson Valente 
  
Intèrprets: Mariela Roa, Diego Brizuela, Joan Negrié, Roser Batalla 
  
Escenografia: Sebastià Brosa 
Vestuari: Virna Cortinovis i Oriol Grau 
Il·luminació: Ramon Beneito 
Assistent de direcció: Paloma Arza 
Administració: Yolanda Rovira   
Premsa: Maria Bravo 
Assistent de producció: Mònica Lópe    
Disseny gràfic: Jordi Egea 
Cap tècnic: Ramon Beneito 
Equip tècnic, premsa i difusió a Buenos Aires: Banfield Teatro Ensamble 
Producció executiva Catalunya: Sala Trono  
Durada: 75 min 
  
Una coproducció de Banfield Teatro Ensamble i Sala Trono 
 
Amb la col·laboració d'Iberescena 
 
Roman i Bettina, un jove matrimoni argentí, es trasllada a viure a Barcelona per motius laborals. 
En Carlos, el seu amic català, serà el seu primer enllaç amb el nou país i la seva gent. Però en 
Carlos els ha de donar una notícia important: aviat serà intervingut quirúrgicament a vida o mort. 
La parella tot just encaixa la notícia quan la Gloria, una veïna, apareix en escena de manera 
inquietant: el seu comportament els deixa a tots plegats encara més desconcertats. 
La trobada dels quatre personatges farà que esclatin entre ells tota mena de dubtes, recels i 
inseguretats sobre la resistència dels vincles afectius. A què ens obliguen l’amor i l’amistat? Quins 
són els seus veritables límits? Existeix una frontera clara entre ells? Tenen data de caducitat? 
El don de las sirenas és l'embruix universal que arrossega els éssers humans fins a la fi del món, 
ja sigui per amor o per qualsevol altra mena de trampa. 
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Del 06/03/2013 al 31/03/2013 
 
Teatre 
 

Aquel aire infinito  
de Lluïsa Cunillé  
 
Autora: Lluïsa Cunillé 
Direcció: Paco Zarzoso 
    
Intèrprets: Lola López i Pep Ricart 
     
Il·luminació: Toni Sancho   
Vestuari: Paquita Ruiz   
Cartell: Juanvi Monzó     
Fotografia: Verónica Andrés   
Ajudant de direcció: Blanca Martínez    
Direcció de producció: Lydia García 
Durada: 70 minuts   
 
Una producció de la Companyia Hongaresa de Teatre 
   
La obra de Lluïsa Cunillé, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática 2010, recupera 
los mitos griegos y las tragedias clásicas para reflejar su vigencia en la actualidad. La pieza 
transita temas como el amor, las relaciones personales o la muerte. 
Ulises, un ingeniero emigrante, se encuentra con cuatro mujeres de la Grecia clásica: Electra, que 
vuelve del entierro de su madre; Fedra, que se enamoró de él; Medea, recién salida de la cárcel 
tras diecisiete años, por el asesinato de sus hijos; y Antígona, hermana de un terrorista 
perseguido. 
 
En Aquel aire infinito, este Ulises contemporáneo abandona su aureola épica y se convierte en un 
vulgar extranjero más. Su odisea es la supervivencia en un mundo en continua transformación, 
que deja indefenso y aterrado al individuo. Las cuatro mujeres que irá encontrando a lo largo de 
su viaje asumirán el papel de heroínas. Ellas serán las auténticas portadoras de la tragedia. Un 
drama y una memoria que las dejará al borde del abismo. 
 
Lluïsa Cunillé, una de las autoras más reconocidas de la escena española, escribió la obra para la 
compañía Hongaresa de Teatro, que la estrenó en el 2003. La obtención del Premio Nacional 
animó a la compañía Hongaresa a poner de nuevo en escena este tremendo texto. Estrenado en 
septiembre de 2012 en Valencia, durante el mes de octubre realizó una exitosa gira por Argentina 
y Chile. En este nuevo montaje, dirigido por Zarzoso, los actores son Lola López, actriz habitual de 
la compañía, y Pep Ricart, un actor con una carrera brillante en la escena valenciana.  
 
Companyia Hongaresa de Teatre  
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Del 06/03/2013 al 31/03/2013 
 
Teatre 
 

Àlies Gospodin 
de Philipp Löhle 
 
Autor: Philipp Löhle   
Traducció: Anna Soler Horta   
Direcció: Moisès Maicas 
  
Intèrprets: Mireia Aixalà, Pau Sastre, Jacob Torres  
Espai escènic: Anna Tantull i Òscar Merino 
Vestuari: Moon Vives 
Il·luminació: Daniel Gener 
So: Aurélie Raoût (Lilou) 
Ajudant de direcció: Albert Massanas 
Producció executiva: Cristina Raventós   
Agraïments: Míriam Compte 
Durada: 90 minuts 
 
Un espectacle de Bohèmia’s en coproducció amb Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia i l'Ajuntament de Mataró 
  
Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals 
 
I la col·laboració del Goethe-Institut de Barcelona, Focus i Q-Ars Teatre 
 
Mentre en Gospodin tenia la llama al soterrani de casa seva, tot el seu món anava a l’hora. 
Greenpeace, però, li acaba de confiscar l’animal, i en Gospodin no sap què fer. Ningú no entén el 
seu problema. Els uns volen redreçar el seu company, que renega dels diners i de les propietats 
materials; els altres s’aprofiten de la seva bona fe i del que consideren una visió del món 
extravagant. Però quan, sense voler-ho, a en Gospodin li cau a les mans una bossa plena de 
diners, no només s’interessen per ell els seus amics, sinó també la policia. Philipp Löhle presenta, 
a Àlies Gospodin, un destí alhora grotesc i tràgic, una llegenda contemporània protagonitzada per 
un antiheroi obstinat que troba la llibertat que cercava d’una manera si més no particular.  

  



22  Memòria Sala Beckett temporada 2012-2013                                                                                         

 
 
12/03/2013 
 
Música 
 

Miss Q 
Cicle de concerts 'Els dimarts em 
sentiràs'  
 
 
 
 
Veu, samples, efectes especials i guitarra: Miss Q 
Bateria: Daniel Setti 
Baix: Luís Montoya 
 
Visuals: Mademoiselle Oui Oui 
Durada: 70 min aprox. 
 
 
 
 
Després de recórrer mig món en vaixell, Miss Q es va presentar en societat amb el seu primer disc, 
Introducing Lovely Miss Q, produït amb gust exquisit per Guillamino. Un so innovador i fresc a 
prova de bombes per a una col·lecció de cançons que ja s’ha presentat a moltes ciutats europees 
sorprenent a propis i estranys ,amb un show peculiar on l’electrònica es fon amb l’humor i 
l’intimisme. Miss Q publicarà enguany el seu segon disc, Tirol.  
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19/03/2013 
 
Música 
 

Miquel Serra  
Cicle de concerts 'Els dimarts em 
sentiràs'  
 
 
 
 
Veu i guitarra: Miquel Serra 
 
Segell discogràfic: Foehn Records ( www.foehnrecords.com ) 
Durada: 70 min aprox. 
 
 
 
 
El manacorí Miquel Serra és el nou fitxatge de Foehn Records, amb qui ha editat una recopilació 
de les millors cançons aparegudes a les maquetes Opilions i Música útil mentre prepara 
l’imminent nou disc. La música de Serra és senzilla i subtil. Original i lisèrgica. Amb els paisatges 
mediterranis com a permanent font d’inspiració. Sens dubte, una de les grans sorpreses 
d'enguany. 
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26/03/2013 
 
Música 
 

El Chico Con La Espina En El Costado 
Cicle de concerts 'Els dimarts em 
sentiràs'  
 
 
 
 
Veu i guitarra: Rubén Pozo 
 
Segell discogràfic:  Bankrobber (www.bankrobber.net) 
Durada: 70 min aprox. 
 
  
 
 
El Chico és un trobador sincer i directe que ens regala, cançó a cançó, les seves veritats 
quotidianes. Cançons de recerca i de fugida, d’esperances que arriben i amors que se’n van, la 
velocitat de la carretera i la brisa del pati del darrere. Hereu de la generació indie, Rubén Pozo ha 
signat petits èxits com la dolçamarga ‘No te puedo hacer feliz’ o l’antihimne de la Barcelona 
avorrida ‘Antorchas por las plazas’, que li han permès presentar arreu d’Espanya el seu darrer disc 
fins avui, Sol y sombra. Lluny de conformar-se, però, El Chico Con La Espina En El Costado es 
reinventa dia a dia, en una recerca incansable de la pròpia llibertat. 
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Del 04/04/2013 al 07/04/2013 
 
Música 
 

El Petit de Cal Eril  
Presentació del nou disc "La figura 
del buit"  
 
 
 
 
Veu i guitarra: Joan Pons 
Hammond, rhodes i veu: Artur Tort 
Baix, guitarra baríton i veu: Dani Comas  
Bateria i veu: Ildefons Alonso  
   
Segell discogràfic: Bankrobber (www.bankrobber.net) 
 
 
 
  
El Petit de Cal Eril emprèn la seva peculiar odissea. S’enfonsa al mar com un plom, aprèn a 
respirar sota l'aigua, esdevé objecte d’investigació científica, s’envola a l’espai i, en veure perillar 
la pròpia integritat, es transforma en plàncton i flota invisible per tot arreu. 
És la lletra d’una cançó, però aquesta història podria resumir el seu propi periple musical. El Petit 
de Cal Eril es reinventa a cada disc, defugint tot camí previsible i, amb cara de no haver trencat 
mai un plat, el que va trencant són motlles. Després de la nostàlgia i l’angoixa de “Vol i dol”, surt 
el sol. Ell segurament no ho admetria però se’l veu optimista i content. Se’l veu lliure. “Ningú ens 
treurà mai les ganes de riure”, canta. 
Amb tanta alegria, les cançons han aflorat una darrera l’altra... Una, dues, tres... I així fins a 17, les 
17 joies que formen un doble vinil que respon al nom de La figura del buit. O del 8. Fins a l’infinit 
i més enllà! 
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Del 11/04/2013 al 14/04/2013 
 

Teatre  
 

bESTIARI 
Un espectacle de CaboSanRoque  
 
Autors: CaboSanRoque (Roger Aixut, Josep Seguí i Laia Torrents) 
   
Composició musical i intèrprets: CaboSanRoque (Roger Aixut, Josep Seguí i Laia 
Torrents) 
 
Veus en off: Mònica López   
Construcció del bestiari: CaboSanRoque   
So: Guiu Llusà   
Promoció i distribució: Josep Maria Fita/CaboSanRoque   
Durada:50 minuts 
 
És una coproducció de CaboSanRoque, la Fundació Jaume Casademont i el ConCA, 
amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa i el Teatre Municipal de Girona.  
 
bESTIARI neix de la frustració de CaboSanRoque per l’aplaçament continu d’un somni que fa 
anys que cueja: un concert amb una orquestra d’animals reals: gossos, gats, lloros i monos 
gemegant i tocant el piano com Thelonius Monk o Cecil Taylor. 
Cansats de desesperar, CaboSanRoque decideixen construir la seva pròpia orquestra d’animals 
mecànics amb aptituds musicals, que surten de la recuperació i assemblatge d’objectes quotidians 
com màquines d’escriure, motors d’impressora o planxes. 
Uns animals mecànics amb vida pròpia, capaços d’articular un discurs musical i un diàleg ambigu 
entre el concepte de màquina i la violència animal transmesa a través dels textos de bestiaris 
medievals. 
bESTIARI és, doncs, la interpretació escènica lliure que CaboSanRoque ha fet a partir de textos de 
bestiaris de diferents èpoques i cultures, utilitzant el concepte d’ocultació/revelació propi del 
cristianisme primitiu. 
    
“Com podria un bruixot transformar-se en jaguar, en serp o en àguila si el seu cos fos un objecte 
constant? 
La forma, doncs, no pot ser un valor constant: un objecte o un individu canvien de significació 
segons el ritme i la finalitat que ens envaeix. Les formes en l’espai són només recipient envaïts per 
un o altre ritme que les anima depenent del lloc i l’hora, produint-hi la vida i el canvi perpetu. 
Amb la tirania de la constància dels objectes, l’home ha destruït la noció del temps com a 
moviment rítmic. És necessari restituir aquest moviment rítmic perquè una llauna de dissolvent 
pugui tornar a ser una granota.” 
El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la escultura antiguas de Marius 
Schneider, 1946.  
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Del 17/04/2013 al 05/05/2013 
 
Teatre  
 

Tala 
de Thomas Bernhard 
 
Autor: Thomas Bernhard   
Traducció: Miguel Sáenz 
Creació: Juan Navarro i Gonzalo Cunill  
Direcció: Juan Navarro  
 
Intèrpret: Gonzalo Cunill 
    
Adaptació de la novel·la: Antonio Fernández Lera i Gonzalo Cunill 
Disseny d’il·luminació i direcció tècnica: Ferdy Esparza 
Audiovisuals: Toni Roura 
Distribució: Iva Horvat 
Producció executiva: Eteri Producció i gestió 
Durada: 1h 25 minuts 
 
Un espectacle de Juan Navarro i Gonzalo Cunill subvencionat per Temporada Alta - 
Festival de Tardor de Catalunya, Girona / Salt 2011 i CONCA. 
 
Amb la col·laboració d’Antic Teatre i L’animal a la esquena. 
 
Te encuentras con el pasado después de veinte años, 
y el pasado se convierte en una pesadilla presente, 
una trampa mortal 
donde el artificio, la mentira, la muerte, la amistad, 
se transforman en disfraces de alta cultura. 
Cinco horas de banquete fúnebre. 
En la tumba del arte y de la vida, 
Bernhard echa paladas de tierra hasta enterrarse a él mismo más que a nadie. 
Las palabras le salvan, 
siempre le han salvado. 
Y aunque a veces da la impresión al escucharlo 
de que a la raza humana no la salva nadie, 
en la aceptación de lo inevitable, 
Bernhard nos invita a vislumbrar una posible redención. 
“Quizás por no haber nacido en la Estiria, 
donde son especialmente aficionados al suicidio.” 
 
Juan Navarro i Gonzalo Cunill  
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Del 08/05/2013 al 26/05/2013 
 
Teatre  
 

Solfatara  
d'ATRESBANDES  
 
Creació, text i interpretació: Mònica Almirall, Albert Pérez Hidalgo i Miquel Segovia 
 
Escenografia: ATRESBANDES 
Disseny de llums i tècnic de sobretítols: Aitor Larrea 
Agraïments: La Perla 29, Lara Salvador, Pablo Gisbert, Tanya Beyeler i Laura Blanch 
Durada: 1h 
  
Una producció d’ATRESBANDES 
 
Amb la col·laboració d’Ann Bangle, Felix Andrews, Juanjo Marín, C.C. Navas, 
Institut del Teatre de Barcelona, Institut Ramon Llull i Be Festival 
  
Solfatara es va crear en residències artístiques al CC Can Felipa i CC El Sortidor 
 
Tot gira al voltant d'una taula i els seus usos més comuns: un esmorzar, un dinar i un sopar. En 
aquest espai, el Miquel i la Mònica lluitaran per normalitzar una situació que els acaba d'esclatar a 
les mans: ja no tenen res més a dir-se. Però no estan sols. Un tercer element els empeny a 
reaccionar. Un petit terrorista casolà és qui dóna veu als pensaments més amagats que poden 
tenir, qui diu alt i clar el que veritablement passa, qui posa en marxa l'erupció imminent d'un 
volcà. 
Solfatara es una creació dels propis intèrprets inspirada en els llibres Fragmentos de un discurso 
amoroso de Roland Barthes i Anatomía del miedo de José Antonio de Marina. 
1r Premi del Jurat al BE FESTIVAL de BIRMINGHAM (2012) 
Premi del Públic al BE FESTIVAL de BIRMINGHAM (2012) 
Premi a la millor direcció a l’SKENA UP FESTIVAL de KOSOVO (2012) 
Premi al millor actor a l’SKENA UP FESTIVAL de KOSOVO (2012) 
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Del 08/05/2013 al 26/05/2013 
 

Teatre  
 

Dimecres 
d'Aina Tur 
 
Autora: Aina Tur 
Direcció: Daniela De Vecchi 
 
Intèrprets: Anna Berenguer i Xesco Pintó 
 
Il·luminació: Ignasi Bosch 
Vestuari: Elena Gonzales 
Espai sonor: Joan Martínez i Toni Figuera    
Espai sistèmic: Joan Fortuny 
Actemes sonors i composició: Hans Laguna 
Composició muscial: André Frateschi ("É tudo nosso") 
Maquillatge: Jara Rojo   
Perruqueria: Lorena Alonso    
Cap tècnic: Ignasi Bosch    
Ajudant de direcció: Marina Rojo   
Ajudant d’escenografia: Marianne Benny Perron   
Disseny gràfic: Carles Murillo  
Fotografies: Eduard Ruesga 
Ajudant de producció: Cris Codina 
Agraïments: Nuevo Teatro Fronterizo, Alzira Andrade, Betriz Castillo, Denise Del 
Vecchio, Les Filles Follen i José Sanchis Sinisterra 
Durada: 1h 25 minuts 
 
Un espectacle de LAminimAl en coproducció amb la Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia 
 
Dimecres és una història d’històries, un mosaic format per petits mosaics. És la història d’una 
relació sargida a partir de 21 relacions diferents. De la mà del protagonista, un home que ronda 
els trenta anys, ens submergim de ple en els misteris de les relacions: en com sorgeixen i 
s’alimenten les passions humanes més erràtiques. Ell és el nexe entre totes Elles, les 21 dones que 
anirà trobant, imaginant, recordant i –sobretot– estimant. 21 dones que el faran bategar instal·lat 
en els confins que hi ha entre allò que vivim i allò que anhelem.  
Dimecres és la història d’un menorquí que constantment escull i aposta, influenciat per la 
societat, la carrera professional, la vida en parella o el lloc que ha triat per viure. Sovint trobant el 
destí en els llocs que ha escollit per evitar-lo. Què dibuixa el traç del destí? Què dibuixa l’abisme 
que hi ha entre el “jo” i el “nosaltres”? El passat que hem viscut? El present que ens toca viure? O 
el futur que anhelem? 
Això és Dimecres, un seguit d’escenes en les quals passat, present i futur es barregen, s’equilibren 
i s’alimenten per segellar aquesta assonància perfecte que és viure, sempre –emperò–  amb punts 
de trobada i molts punts de fuga.  
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20/06/2013 
 
Música 
 
 

Andreu Rifé en acústic presenta 
"Ping pong" 
 
 
 
Veu i guitarra acústica: Andreu Rifé 
Guitarra acústica i cors: Raúl Juan 
Teclats i cors: Dani Prat 
 
Lletra i música: Andreu Rifé 
Management / producció executiva: Eduard Arderiu  
 
www.andreurife.com          
  
 
“A la taula de ping pong, el jugador xinès es prepara per sacar. Es concentra i, finalment, jo, en 
forma de pilota i sense tenir temps d’agafar aire, surto disparat cap al camp contrari. 
A alta velocitat i amb el vent en contra, començo a percebre el món de manera molt diferent. 
Quan passo just per sobre la xarxa, miro enrere i m’adono que ja és massa tard, que ja res no 
tornarà a ser com abans... Enyoraré els qui deixo enrere i m’enamoraré dels que vénen... I tot em 
porta a pensar que la jugada serà molt més llarga del que preveia. Ping, pong, ping, pong,...  
I mentre vaig d'una pala a l'altra, decideixo prendre-m’ho amb calma, aprofito per pintar el pis, 
canviar els hàbits antics i mirar una mica endins per resoldre d'una vegada el que encara tinc 
pendent. I així fa la cançó. La la laaa...” 
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Del 08/05/2013 al 26/05/2013 
 
Teatre  
 

George Kaplan 
de Frédéric Sonntag 
 
Autor: Frédéric Sonntag  
Traducció: Carles Batlle   
Direcció: Toni Casares 
 
Intèrprets: Sara Espígul, Borja Espinosa, Francesc Ferrer, Jordi Figueras i Sandra 
Monclús, amb la col·laboració de Joan Manel Orfila i José Ángel Rico 
 
Escenografia: Luis Martí i Paula Bosch  
Vestuari i caracterització: Gimena González 
Il·luminació: Luis Martí  
Espai sonor i visual: Ramon Ciércoles i Mar Orfila 
Utilleria: Paula Bosch     
Fotografia cartell: La Fotogràfica 
Fotografies espectacle: David Ruano     
Alumna en pràctiques de l’Institut del Teatre: Valeria Villar   
Ajudanta de direcció: Aina Tur 
Agraïments: Arnau Vidal i Alexandre Hotels 
Durada: 1h 35m 
 
Una coproducció de Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, Grec 2013 
Festival de Barcelona i Theater Konstanz (Alemanya) 
 
Amb la col·laboració de l’Institut Français de Barcelona 
 
Un grup d’activistes clandestí, sense cap identitat reconeixible, es reuneix per engegar un projecte 
que posi en evidència la deriva del sistema cultural i mediàtic d’occident.  
Un equip format per alguns dels guionistes i creadors de ficció més prestigiosos del món treballa, 
per encàrrec de no se sap qui, en l’elaboració d’un relat capaç d’oferir respostes a l’actual 
esfondrament del sistema de valors occidental.  
Un important grup de poder (una mena de govern a l’ombra que reuneix personalitats dels 
mitjans de comunicació, la indústria, la política i les finances) estudia amb caràcter d’urgència 
com fer front a una insòlita amenaça que posa en perill les bases del nostre sistema. 
 
El nom de George Kaplan circula, enigmàtic i punyent, per entre les parets d’aquestes tres 
reunions.  
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En gira 
 
El Principi d’Arquimedes 
de Josep Maria Miró i Coromina 
 
Autor i director: Josep Maria Miró i Coromina  
 
Repartiment: Albert Ausellé, Roser Batalla, Rubén de Eguia i Santi Ricart 
 
Escenografia: Enric Planas 
Vestuari: Albert Pascual 
Il·luminació: David Bofarull  
Disseny de so: Damien Bazin 
Construcció d'escenografia: Pablo Paz i Guille Góngora 
Fotografia: David Ruano 
Ajudant de direcció: Xavier Pujolràs 
Alumne en pràctiques de l'Institut del Teatre: Pura Sánchez 
Durada: 1h 10min aprox. 
Agraïments: Aimar Risques i Piscines Bernat Picornell 
 
Una coproducció de la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, Grec 
2012 Festival de Barcelona i l’Associació Verins Escènics. 
 
 
· 27 d’octubre de 2012: Teatre Municilap de Manacor. Manacor 
· 16 de març de 2013: Teatre de Salt. Salt 
· Del 04 d’abril al 05 de maig: La Villarroel. Barcelona 
 
 

Quebec-Barcelona 
de Mercè Sarrias 
 
Autora: Mercè Sarrias  
 
Direcció: Philippe Soldevila 
  
Idea original: Philippe Soldevila i Mercè Sarrias 
 
Intèrprets: Normand Bissonnette, Éva Daigle, Alma Alonso Peironcely, Víctor Álvaro 
 
Escenografia: Christian Fontaine 
Vestuari: Erica Schmitz 
Música: Pascal Robitaille 
Traducció de les escenes en francès: Philippe Soldevila 
Ajudant de direcció: Lea Touzé 
Durada: 90 minuts aprox. 
 
Una coproducció de Théâtre de la Sortie de Secours i Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia en col·laboració amb Temporada Alta - Festival de 
Tardor de Catalunya, Girona / Salt 
 
 
· 17 de novembre de 2012: Sala La Planeta – Girona. Dins del Temporada Alta – 
Festival de Tardor de Catalunya, Girona/Salt  
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Equip: 
 
 
 
Direcció     Toni Casares  
 
Gerència     Juli Macarulla  
 
 
Coordianció artística   Víctor Muñoz i Calafell  
 
Coordinació general   Lídia Gilabert  
 
 
Direcció tècnica   Paula Miranda  
Oficina tècnica    Horacio Sosa  
 
 
Administració    Àlex Esteban 
     Tatiana Santa Maria 
 
Premsa i comunicació:    Patrícia Font  
     
 
Producció     Roser Soler 
     Mireia Farrarons 
 
 
Taquilla i serveis    Marta Bernal  
     Valentina Siromakha 
 
 
 
 
 
 
Sala Beckett/ 
Obrador Internacional  
de Dramatúrgia  
 
Alegre de Dalt 55 bis  
Barcelona 08024  
www.salabeckett.cat  
info@salabeckett.cat  
 
 
 
segueix-nos a Fabebook i a twitter @salabeckett 


