
TEATRE
Mercat de les Flors - sala oM 
Fins al 4 de juliol 
TEsTAmEnT
She She Pop i els seus pares

teatre lliure - espai lliure
Fins al 4 de juliol
Udol
Marilia Samper / Q-Ars Teatre

teatre polioraMa
Fins al 29 de juliol
dUbTE
John Patrick Shanley /  
Sílvia Munt 

teatre roMea
4-29 de juliol 
sEnyoRETA JúliA 
Patrick Marber /  
Josep Maria Mestres

la seca espai Brossa
4-29 de juliol 
PAllARinA, PoETA i PUTA 
(A PARTiR dE CARN AVALL,  
dE doloRs miqUEl)
Dolors Miquel / Mar Gómez / 
Magda Puyo 

diversos espais
4-28 de juliol
l’ànimA dEl bUs
Martí Torras / Jordi Martínez  

Mercat de les Flors - sala pB
5-7 de juliol
RAsPAll
Pere Calders / Teatre Nu

teatre lliure - sala FaBià 
puigserver
5-7 de juliol
mETAmoRPhosis
Franz Kafka / Vesturport 

teatre lliure - espai lliure 
6-8 de juliol 
molly swEEnEy
Brian Friel / Miquel Gorriz

Mercat de les Flors -  
sala Mac
10-11 de juliol 
don GiovAnni. KEinE PAUsE
David Marton

teatre lliure - espai lliure
12-15 de juliol 
ZERo
Albert Boronat / Pep Pla

Mercat de les Flors - sala oM
15-18 de juliol
viATGEs
José Sanchis Sinisterra /  
Ferran Audí

i més...
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Josep Maria Miró i CoroMina



sAlA bEcKETT
dEl 3 Al 29 dE JUliol
dURAdA: 70’
ESPECTACLE EN CATALà

El PRinciPi d’ARqUimEdEs 
Josep Maria Miró i CoroMina

Les obres de Josep Maria Miró desorienten, per-
torben, intranquil·litzen; obren uns horitzons 
nous en què les coses que veiem semblen adqui-
rir de sobte una espessor que enterboleix pro-
gressivament les perspectives. Són una de les 
més belles cristal·litzacions d’aquest neguit tan 
particular, la simple expectativa del qual consti-
tueix avui una de les poques raons per continuar 
anant al teatre. 

El principi d’Arquimedes no és una obra sobre la 
pedofília, que com a molt és un pretext teatral 
per apuntar a un altre lloc, molt més amunt. Miró 
construeix, dins l’àmbit clorós d’una piscina mu-
nicipal —paràbola perfecta de la nostra socie-
tat asèptica—, una història a partir d’un fet que 
no sabem si és real o no: una nena explica als 
seus pares que ha vist com un entrenador feia 
un petó a un dels seus companys. Es tracta d’un 
petó innocent o hi havia realment una intenció 
morbosa? Els fets són presentats sota dues lec-
tures completament antinòmiques entre si, de 
manera que és l’espectador qui ha de resoldre 
en última instància el difícil dilema.

Laurent Gallardo
Traductor de la Maison Antoine Vitez

(Fragment del pròleg a l’edició impresa de l’obra, 
publicada per Arola Editors, Tarragona, 2012)

AuTor i DirECTor 
Josep Maria Miró i CoroMina
iNTèrPrETS 
aLbert auseLLé (HèCTor), roser bataLLa (ANNA),  
rubén de eGuia (JorDi) i santi riCart (DAViD)
ESCENoGrAFiA 
enriC pLanas
VESTuAri 
aLbert pasCuaL
iL·LuMiNACió 
david bofaruLL (aai)
DiSSENy DE So 
daMien bazin
CoNSTruCCió D’ESCENoGrAFiA 
pabLo paz i GuiLLe GónGora
FoToGrAFiA 
david ruano
AJuDANT DE DirECCió 
Xavier puJoLràs
ALuMNA EN PràCTiQuES DE L’iNSTiTuT DEL TEATrE 
pura sánChez

Agraïments: Aimar risques i Piscines Bernat Picornell

una coproducció de la Sala Beckett/obrador internacional de 
Dramatúrgia, el Grec 2012 Festival de Barcelona i l’Associació 
Verins Escènics.

L’elaboració d’aquesta obra ha comptat amb un ajut de la 
institució de les Lletres Catalanes.

Projecte realitzat amb l’ajut del Premi a Projectes 
d’Escenificació de l’institut del Teatre.

Aquesta obra va guanyar el XXXVi Premi Born de Teatre 2011.

La Sala Beckett és un espai subvencionat per:

espectacle de creaciÓ


