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Direcció de Ricard Soler i Mallol
de l’11/05/2017 al 28/05/2017
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Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que 
passa a la Beckett!

facebook.com/SalaBeckett 
instagram.com/salabeckett
@salabeckett
Comenta l’espectacle amb #Ciutatdevidre
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Fitxa

Autoria: Paul Auster, David 
Mazzucchelli i Paul Karasik
Traducció: Joan Sellent
Dramatúrgia: Mònica Bofill i Ricard 
Soler i Mallol

Direcció: Ricard Soler i Mallol

Repartiment: Joan Arqué, Pepo Blasco i 
Nuri Santaló
Veu de Daniel: Gabriel Bofill

Escenografia: Josep Carreras
Il·luminació: Adrià Pinar
Vestuari: Carlota Ricart
So: Ariane Lamarre
Cap tècnic: Adrià Pinar
Tècnic: Víctor Peralta
Projeccions: Adrià Pinar i Mònica Bofill
Assessorament de moviment: Andreu 
Martínez
Ajudant de direcció: Mònica Bofill
Producció executiva: Nuri Santaló

Durada: 1h 15min

Una coproducció d’Obskené i el Festival Grec 
de Barcelona. Amb el suport de l’Institut del 
Teatre i la Generalitat de Catalunya

basada en el còmic de Paul Auster, David 
Mazzucchelli i Paul Karasik
Cia. Obskené

© LaCostas

Obskené és companyia resident de la Sala Beckett la 
temporada 2016-2017

Tot comença amb un número equivocat.
– Digui?
– Paul Auster? Voldria parlar amb el senyor Paul Auster.
– …

– Necessito ajuda. Hi ha un gran perill. Em volen matar.
– I em demana protecció?
– Protecció, sí. Cal que vingui. Carrer 69 est.

Un misteriós personatge truca a Daniel Quinn preguntant per un 
detectiu privat, de nom Paul Auster, i dóna origen així a una trama 
intrigant i inquietant. Quinn se sent perdut en la immensitat de la 
ciutat de Nova York. Immers en la solitud, busca un objectiu que 
doni sentit a la seva existència. Fent-se passar pel detectiu Auster 
intenta trobar un lloc on ser. «Sempre volem ser allò que no som», 
diu. I nosaltres, qui volem ser?



Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat 

Ricard Soler i 
Mallol

Llicenciat en direcció escènica i dramatúrgia a 
l’Institut del Teatre de Barcelona i màster en teatre a la 
Universitat de Quebec a Montreal (Canadà). Llicenciat 
en matemàtiques a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, enginyer superior en telecomunicacions a la 
Universitat Politècnica de Catalunya, graduat en flauta 
de bec al Conservatori Superior Municipal de Música 
de Barcelona i format com a tècnic de llums a l’Institut 
del Teatre i en tecnologia de les arts de l’espectacle 
amb els creadors Jan Mech i Telenoika. Juntament 
amb Judith Pujol i Constanza Aguirre va fundar la 
companyia Obskené. 
Ha dirigit espectacles de carrer com el multipremiat 
Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas 
domésticas; l’espectacle Gran Rifa d’un fabulós 
viatge a Mèxic de les companyies Teatro Ojo (Mèxic) 
i la Companyia Obskené; Trossos, coproduït per la 
Companyia Obskené, Fira Tàrrega 2012 i el Festival 
TNT i l’espectacle Circ de la Lluna. 
En espectacles de sala cal destacar Èdip Rei de 
Sòfocles, un espectacle tecnològic sense actors en viu 
presentat a l’UQAM a Montreal (Canadà); l’espectacle 
familiar Sota el Llit de Núria Vizcarro i Ricard Soler 
estrenat al Teatre Nacional de Catalunya; Redaliz de 
Pedro Lipcovich, estrenat al Festival GREC; L’Ogret de 
Suzanne Lebeau, i Buenos Aires de Rafael Spregelburd, 
estrenat a l’Institut del Teatre.

Amb la patrocini de:

Proper 
espectacle

Un tret al cap
de Pau Miró
Una producció de la Sala Beckett i el Grec 
2017 Festival de Barcelona
del 30/06 al 30/07/17

E

Obskené
La companyia Obskené, fundada el 2008, treballa amb ganes 

d’arriscar en projectes de creació innovadors. Per a ells, la 
creació es basa en l’exploració de les diferents disciplines que 
conformen les arts escèniques, entenent-les com un autèntic 
treball en equip. Obskené es refereix a obscè, paraula que en la 
seva arrel grega vol dir fora (ob-) d’escena (-scè). La companyia 
Obskené vol mostrar en escena allò que fins ara s’ha amagat 
darrere el teló de fons. Busquen una creació obscena, descarada 
i contemporània.

Llicenciada en direcció i dramatúrgia per l’Institut del 
Teatre de Barcelona. Llicenciada en Biotecnologia per 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudis d’Art 
dramàtic a Nancy Tuñon, Barcelona (2003-2006) i a 
Studio East, Kirkland, WA (USA) (1999-2002).
Directora de Barbes de Balena d’Anna Maria Ricart 
(El Maldà, 2017). Directora de l’opereta Oh my God 
Barcelona! basada en La Vie Parisienne de Jacques 
Offenbach (Auditori de Barcelona i El Maldà, 2016). 
Directora de Les Supertietes (El Maldà, 2015, 
Premi Fundació Catalunya−La Pedrera). Directora i 
coordinadora dels films per a l’exposició DEMOS: viure 
en democràcia (Museu d’Arqueologia de Catalunya, 
2015). Directora i traductora de Constel·lacions de 
Nick Payne (Teatre Akadèmia, 2013). Traductora i 
ajudant de direcció de L’alè de la vida de David Hare, 
direcció Magda Puyo (Sala Muntaner, 2015). Directora 
de la lectura dramatitzada L’Honorable Home d’Estat 
de T.S. Eliot (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona 
2013) i Más Allá del Parque de Ricard Soler (Sala 
Beckett, 2013). Directora de Dani i Roberta de John 
Patrick Shanley (Centre de Vic, 2014). Traductora de 
Neu Negra de Keith Dewhurst, Spoonface Steinberg 
de Lee Hall i Incògnit de Nick Payne, actualment en 
producció. 

Mònica Bofill

Transformacions: del subjecte a l’objecte
Mostra del Laboratori de filosofia i teatre
26/05/17 a les 20h

Fantasmes (Històries de Pau i Justícia)
Mostra del Laboratori Peripècies
28 i 29/05/2017 a les 20:30h

Presentació del llibre Prohibido escribir obras maestras. 
Taller de dramaturgia textual
de José Sanchis Sinisterra
31/05/2017, 19:30h

Properes 
activitatsA

Ciutat de vidre és una de les novel·les més conegudes 
de l’escriptor nord-americà Paul Auster i forma part 
de l’aplaudida Trilogia de Nova York. L’obra va donar 
origen a una novel·la gràfica de Paul Karasik i David 

Mazzuchelli considerada una de les millors del segle XX. És 
a partir del còmic que la companyia Obskené signa aquest 
muntatge, una proposta escènica que parteix de la interacció 
de les projeccions dels dibuixos en blanc i negre amb la 
interpretació dels tres actors que donen vida a una multitud de 
personatges. Còmic, teatre i literatura, doncs, conflueixen en 
aquest espectacle.
 La proposta va ser guardonada amb el Premi Adrià Gual al 
Millor Projecte d’Escenificació, concedit per l’Institut del 
Teatre, i es va presentar al Festival Grec 2016.


