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Espai subvencionat per: Amb la col·laboració de:

Proper espectacle

Nix tu, Simona
—— d’Albert Pijuan
—— Direcció: Albert Mestres
—— del 24/05/12 al 03/06/12 

VII Obrador d’estiu 2012
—— del 7 al 14 de juliol de 2012, a Barcelona

—— Amb April De Angelis, Neil LaBute, 
Andrés Lima, Pau Miró, Pierre Notte, 
Marc Rosich, José Sanchis Sinisterra 
i Simon Stephens

Més informació a www.salabeckett.cat

Segueix-nos a Facebook 
i Twitter @salabeckett

Imatges gelades
Horaris
Dimecres (dia de l’espectador) a les 22 h  
Preu especial: 10 €
De dijous a dissabte a les 21.30 h
Diumenges a les 18.30 h
Preu: 18 € 

Venda d’entrades a la taquilla de la sala, 
Catalunya Caixa i Telentrada 
Telèfon: 902 10 12 12
www.telentrada.com

Sala Beckett/
Obrador Internacional 
de Dramatúrgia 
Carrer Alegre de Dalt, 55 bis 
08024 Barcelona 
Telèfon: 93 284 53 12
Fax: 93 219 79 27 
info@salabeckett.cat 
www.salabeckett.cat 

Metro: línia 4 (Joanic o Alfons X)
Autobusos més propers: 24, 31, 32, 39, 55, 
74, 92, 114, 116 
Parades de Bicing més properes: plaça 
Rovira, plaça Joanic, carrer Secretari Coloma 
(entre carrers Providència i Legalitat) i carrer 
Balcells (amb carrer Secretari Coloma) 

Servei de bar i cafeteria Del 03/05/2012 al 20/05/2012

Traducció de Riikka Laakso i Meritxell Lucini
Direcció: Alícia Gorina
Amb Anna Alarcón, Pepo Blasco, Mireia Gubianas, 
Sergi Misas i Maria Pau Pigem

Una producció d’Associació Artística Indi Gest
i el Festival Lola d’Esparraguera

Imatges gelades
—— de Kristian Smeds



Apunts sobre el text

Vaig anar per primer cop a Finlàndia l’any 
2005, en una estada de sis mesos que vaig fer 
gràcies a una beca Erasmus. Des d’aleshores, 
conèixer Finlàndia ha sigut descobrir un dels 
països petits més estranys del planeta. Un país 
amb una marcada personalitat excèntrica, 
gens lleugera. Els finesos són introvertits, 
tenen un dels idiomes més difícils del món, 
han de trencar el gel per poder sortir del país 
durant l’hivern, viuen de nit la meitat de 
l’any, no són gens donats a expressar els seus 
sentiments en públic, és el país amb menys 
corrupció i el més democràtic del planeta, però 
també és aquell en què l’alcohol és el principal 
problema nacional i on es fan campanyes als 
autobusos per motivar la gent a mirar a qui es 
té assegut al costat. Un país que evidencia les 
parts més fosques de l’ànima humana. Des del 
primer moment, el seu caràcter em va intrigar 
i impactar, i el seu teatre no em va deixar 
indiferent. 
Imatges gelades serà el tercer text finès que 
dirigiré. Els dos anteriors, Puputyttö (la chica 
conejita) i The Little Jesus, eren de Saara 
Turunen, la persona que m’ha obert la porta 
amb molt d’amor cap a aquest país i les seves 
dures i fràgils persones.
Imatges gelades torna a ser un text atrevit 
i diferent que es mou àgilment per l’univers 
intern de l’home però que alhora deixa veure 
els racons més marginals de la societat. 
A Imatges gelades allò privat i íntim i allò 
polític i social hi són inseparables i en ella 
s’hi manifesta una permanent preocupació 
per l’ésser humà, amb un sabor amarg a destí 
tràgic per la seva foscor exposada sense por. 
Un pot veure fàcilment que Kristian Smeds és 
un melancòlic contacontes. Melancòlic perquè, 
amb la seva passió per explicar, segons el seu 
punt de vista, ha fet tard en la història de la 
humanitat. El seu diagnòstic del temps actual 
és clar i contundent: “el temps s’acaba, el 
temps de la ficció s’acaba, boom, boom”.
Els temes fonamentals de la peça s’eleven com 
a grans temes. La família, la hipocresia de la 
família, la submissió generacional, la família 
com a organització de la societat, com a base
i estructura social. La religió, el model religiós

Del 03/05/12 al 20/05/12  

Imatges gelades
—— de Kristian Smeds

Fitxa artística

Autor Kristian Smeds 
Traducció Riikka Laakso i Meritxell Lucini 
Direcció Alícia Gorina 

Intèrprets 
Filla/enamorada Anna Alarcón
Pare Pepo Blasco
Nena muda Mireia Gubianas
Predicador Sergi Misas
Mare Maria Pau Pigem

Escenografia Silvia Delagneau 
Construcció d’escenografia Dani Poy
Vestuari Laura Garcia
Il·luminació Raimon Rius
Selecció musical Patrícia Mendoza
Fotografia Alejo Levis
Ajudant de direcció Jordi Oriol

Durada 1 h 25 min aprox.
 
Agraïments Marc Lleixà, Saara Turunen, 
Víctor Molina i Eudald Magrí 

Una producció d’Associació Artística 
Indi Gest i el Festival Lola d’Esparraguera

Projecte realitzat amb el suport del Premi 
a Projectes d’Escenificació de l’Institut del 
Teatre

imperant, la religió com a eina per enfrontar-
se al món i als seus misteris, que atorga un 
aire tràgic a la peça i al món quan sembla 
estar arribant al final. L’amor, que representa 
l’esperança, la llum, però amb una part fosca i 
tràgica alhora. I també Finlàndia. Smeds viatja 
fins a un lloc inhòspit del país, on pot trobar 
la personalitat més autèntica per aprofundir 
en l’esperit d’aquesta gent i aquesta terra. 
Imatges gelades és una obra salvatge, 
enèrgica i polifònica que pot tenir moltes 
interpretacions. El propi autor deixa espai per 
a la improvisació en el text i permet un ple ús 
dels mitjans més propis de l’art dramàtic. El 
seu llenguatge és brutal però fluid i natural. 
Un plaer per dirigir-la.
Alícia Gorina

Kristian Smeds
(Muhos, Finlàndia, 1970)

Dramaturg i director, Kristian Smeds és una 
de les icones del teatre finlandès actual.
La seva infància al nord de Finlàndia va ser 
feliç però, quan es va fer gran i es va trobar 
patint una estranya nostàlgia, va descobrir 
l’art, una cosa de la qual abans ningú no li 
havia parlat.
Després de graduar-se a l’Acadèmia de Teatre 
de Hèlsinki el 1995, Smeds va fundar el Teatre 
Takomo, un teatre independent sense un 
espai fix a Hèlsinki. El 2001 es va convertir en 
director artístic del Teatre de la Ciutat de
Kajaani, al nord de Finlàndia, on va intentar

reunir artistes internacionals perquè 
treballessin amb ell. El 2005 Smeds es 
trasllada als Estats Bàltics, on el 2007 funda 
la Smeds Ensemble, una plataforma per 
a artistes finesos i internacionals que ha 
produït principalment pel·lícules, peces 
radiofòniques, performances i projectes 
d’interacció audiovisual. L’especialitat de la 
Smeds Ensemble, però, és el nou teatre, i cada 
any acullen el Festival de Nou Teatre d’Acció, 
que utilitzen per oferir als nous creadors una 
plataforma a Lituània. Més que treballar 
segons les necessitats i les circumstàncies, la 
Smeds Ensemble permet a Kristian Smeds 
seguir les idees artístiques cap a allà a on 
el portin: “Hi ha un sentiment de llibertat 
absoluta i infinites possibilitats, però també 
molta feina cada vegada que decidim fer 
alguna cosa”. 
Entre els seu textos destaquen Yhä pimenevä 
talo (1995), Jääkuvia (Imatges gelades, 1996), 
Jumala on kauneus (2000), Huutavan ääni 
korvessa (2001), Jäniksen vuosi (2005), Sad 
Songs from the Heart of Europe (a partir de 
Crim i càstig de Dostoievski) i Mental Finland 
(2009). Totes han estat dirigides pel propi 
Smeds. També destaca la posada en escena 
de The Unknown Soldier, una dramatúrgia 
a partir d’una coneguda novel·la finlandesa 
que ha esdevingut l’experiència teatral més 
controvertida dels últims temps a Finlàndia.
El 2011 Kristian Smeds va ser guardonat amb 
el 12è Premi de Teatre Europeu per a les Noves 
Realitats Teatrals.


