
Chureca
d’Irene Tarrés
Lectura dramatitzada
21/11/2017
A les 19h 

La Nura, una noia de 19 anys, viatja a un país de l’Amèrica Llatina 
per visitar la seva mare, l’Imma, una cooperant que viu i treballa 
des dels anys de la revolució al barri de San Judas. Allí la Nura 
coneix un noi que viu al carrer, que es va criar a l’abocador més 

gran de la ciutat, la Chureca, i que ha participat en un altra mena de 
guerres: les baralles tribals entre pandillas. 
La fugida és el motor, explícit o subtil, de tots tres personatges, i els 
prejudicis i recels d’uns i altres acabaran precipitant un desenllaç que 
sembla marcat per un destí ancestral, com si la violència del colonialisme 
encara deixés petjades inesborrables. 
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Irene Tarrés (Girona, 1979) ha viscut bona 
part de la seva vida a Sant Feliu de Pallerols. 
La seva escriptura s’ha nodrit d’aquestes 
arrels, uns anys a Barcelona, viatges a terres 
llatinoamericanes i, sobretot, de l’experiència 
de la lectura. Els seus poemes es troben 
aplegats en els següents reculls: Els perfils 
emmudeixen a Managua, inclòs en l’antologia 
Trista joia (2005); I si ens enfonsem? (2005); 
Murs de Tlacatl (2010), i la plaquette Treta 
de terra (2015), amb il·lustracions d’Albert 
Tarrés. Ha participat en recitals de poesia i ha 
col·laborat en diverses publicacions culturals.
Ha assistit a cursos d’escriptura dramàtica a 
l’Obrador de la Sala Beckett, amb els professors 
Marc Rosich, Carles Batlle i Jordi Galceran. 
La seva primera obra teatral, que duu per nom 
Chureca, ha obtingut el premi Josep Ametller 
2015 de la revista Recvll. 
Va estudiar psicologia a la Universitat de 
Barcelona i filologia catalana a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Actualment combina 
l’escriptura amb l’ensenyament de llengua 
catalana i literatura en instituts de secundària.

IreneTarrésPropersEspectacles
Elefant terrible
d’Eric Balbàs i Roger Torns
Amb Eric Balbàs i Roger Torns
Espectacle sorgit de 
CROQUIS_BCN III
Una producció d’EL EJE
del 30/11 al 3/12/2017

Tender Napalm
de Philip Ridley
Traducció d’Adriana Nadal
Direcció: Pau Roca
Una producció de Sixto Paz i Grec 2017 Festival de 
Barcelona
del 15 al 30/12/17

Tortugues: la desaccelaració de les partícules
de Clàudia Cedó
Direcció: Clàudia Cedó
Amb Dani Arrebola, Àlex Brull, Clara Cols i Alícia 
Puertas
Una producció de Sala Flyhard
del 20/12/2017 al 07/01/2018

L’home sense veu
de Clàudia Cedó
Direcció: Clàudia Cedó
Amb Cristina Cervià i Jordi Subirà
Una producció de Sala Flyhard
del 21/12/2017 al 6/01/2018

Olvidémonos de ser turistas
de Josep Maria Miró
Direcció: Gabriela Izcovich
Amb Eugenia Alonso, Lina Lambert, Esteban 
Meloni i Pablo Viña
Una coproducció de Sala Beckett i Teatro Español
del 24/01 al 25/02/2018

Més informació i compra d’entrades: www.
salabeckett.cat

ProperesActivitats
CROQUIS_BCN IV
Mostra d’assaigs oberts
24 i 25/11/2017 a les 19:30h

Catalunya: relat estètic de la revolta
Taula rodona de l’Obrador de Filosofia
28/11/2017 a les 19.30h

Més informació i compra d’entrades: 
www.salabeckett.cat


