
LIKE SI LLORAS 
(o tant de bo els meus 
somnis es fessin realitat)
de Xavi Gamito, Elena 
Martín i Anna Serrano
Direcció d’Elena Martín i Anna Serrano 
del 21/05/16 al 28/05/16

LIKE SI LLORAS parla de nosaltres, de com les nostres ganes de deixar rastre 
es poden convertir en un acte d’amor, en un motor de canvi o en una trampa 
de la vanitat. Ens preguntem pel significat de “perdre el temps”, “aprofitar el 
temps” i “esperar”. I en aquest moment d’espera abans de fer algun salt que 
desconeixem, és on ens situem per començar a explicar la nostra història. 

Matem el Doraemon i ‘al lío’. Està clar que ens queda una bona feinada. Però no plorarem 
davant vostre.
     
“Tinc 24 anys i encara no he fet res gran :( ” - Vera Moles, dissenyadora de vestuari de 

LIKE SI LLORAS

“A copiar que son dos días :) ” - Xavi Gamito, dramaturg de LIKE SI LLORAS

Temporada
2015
2016 

Fitxa

Dramatúrgia: Xavi Gamito, Elena Martín i Anna 
Serrano
Direcció: Elena Martín i Anna Serrano

Amb: Guillem Barbosa, Arnau Comas, Blai Juanet, 
Alba Sàez, Elena Martín, Claudia Serrahima, Carla 
Linares, Marina Garmendia i Anna Serrano

  
Espai escènic: Marina Garmendia, Marc Salicrú 
i Martí Pavia
Vestuari: Vera Moles
Il·luminació i espai sonor: Marc Salicrú
Música: Marina Tomàs i Andreu Roig 
Audiovisuals: Clàudia Serrahima i Martí Pavia
Assistent de vestuari: Sandra Querol
Ajudant de direcció: Carla Linares
Producció: Carla Celda 

Agraïments: A l’Oriol Pla i l’Oriol Puig, pel seu amor 
en el procés de creació i a La Virgueria per acollir-
nos al seu espai.
 
Durada: 1h 30m

Una producció d’Els malnascuts

Amb el suport de Moritz

F

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 #likesilloras

© Clàudia Serrahima



Properament

31/05/2016
El centre de la terra
Gerard Guix i Montse Rodríguez EN RESIDÈNCIA a 
l’Institut Moisès Broggi

Més informació: www.salabeckett.cat

El projecte d’ELS MALNASCUTS va sorgir de la necessitat 
que teníem que existís a la nostra ciutat un espai per 

experimentar teatralment de forma lliure i rigorosa. L’Alba, 
el Guillem, el Xavi, l’Anna i l’Elena també teníem ganes 
d’experimentar. Això hem fet des del novembre fins ara. 
Els nostres companys de trip han estat malnascuts-amics 
d’anteriors edicions i alguns amics de la vida en general. De 
la posada en comú dels nostres desitjos i les nostres pors més 
contemporànies, ha sortit LIKE SI LLORAS. 

Elena Martín i Anna Serrano

P.S. Envia’ns un mail a elsmalnascuts@gmail.com si tens algo a 
dir després de veure l’obra, plis. (No és pas broma.)

P

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Presentació de les directores

C
Cursos de l’Obrador d’Estiu de la Sala Beckett:

CURSOS DE DRAMATÚRGIA 

Amb Martin Crimp (autor d’El camp, La ciutat o 
Atemptats contra la seva vida)
Com més parles, menys dius: PARAULA/ACCIÓ/
IMATGE

Amb Alberto Conejero (autor de La piedra oscura o 
Odisea)
Julieta pot ser un mapa (Estratègies de 
l’escriptura escènica contemporània)

Amb Pere Riera (autor d’Infàmia, Desclassificats o 
Barcelona)
Argumenta

TALLERS D’INTERPRETACIÓ I DRAMATÚRGIA 

Amb Gabriela Izcovich (directora, actriu i dramaturga 
argentina creadora d’Intimitat o Fuera de cuadro)
Del cos al paper, del paper al cos

Amb José Sanchis Sinisterra (director escènic i autor 
d’Ay, Carmela! o El lector por horas)
Introducció a la dramatúrgia actoral 

LABORATORI DE CREACIÓ ESCÈNICA 

Amb Roger Bernat (creador de Domini Públic, Please 
Continue: Hamlet o Numax-Fagor-plus)
Fugides del Real

Més informació: www.salabeckett.cat

XI Obrador d’estiu de la Sala Beckett
Un punt de trobada internacional per a la nova dramatúrgia
De l’11 al 16 de juliol de 2016, a la Sala Beckett - Poblenou 

Acte inaugural
Conferència del periodista Carles Capdevila: 
Els poders: viatge d’anada i tornada
11 de juliol 
   
Trobada internacional de dramaturgs emergents: On és ara el poder?
Seminari coordinat per Simon Stephens

On és ara el poder? Textos breus de nova creació
Lectures dramatitzades
De l’11 al 13 de juliol
 
Llengua materna Mameloschn de Sasha Marianna Salzmann
Traducció de Maria Bosom. Direcció: Thomas Sauerteig
Semimuntat – Fabulamundi 1
11 de juliol
 
Paisatge interior brut de Marie Dilasser
Traducció de Carles Batlle. Direcció: Glòria Balañà i Altimira
Semimuntat – Fabulamundi 2
12 de juliol
 
Antisocial de Bogdan Georgescu
Traducció de Xavier Montoliu Pauli. Direcció: Aleix Fauró
Semimuntat – Fabulamundi 3
13 de juliol

PODER – POTERE – POWER (Tres textos breus sobre el poder)
de Marta Buchaca, Marco Calvani i Neil LaBute
Projecte AdA (Autor dirigeix Autor)
15 i 16 de juliol
Espectacle
 
L’Speakers’ Corner de l’Obrador d’estiu
En veu alta s’escriu millor!
Del 14 al 16 de juliol


