
Preu per espectacle: 12 euros

Estudiants i jubilats: 25% de descompte

Horari: de dimecres a dissabte a les 22 h 

i diumenges a les 19 h

Venda d’entrades a la taquilla de la sala, 

Caixa Catalunya i Tel-Entrada

Telèfon: 902 10 12 12 

www.telentrada.com

Sala Beckett

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) 

Autobusos més propers: 24, 31, 32, 39, 55, 

74, 92, 114, 116

 

Servei de bar i cafeteria: obert els dies  

de funció, abans i després dels espectacles. 

Entrepans fets al moment. Gaudeix de 

l’ambient de la Sala Beckett.

Sala subvencionada per: Amb la col·laboració de:

19/10 - 18/11 2007

de Carles Batlle

Proper espectacle

Del 22/11 al 24/11/07 

Odola

d’Albert Mestres

Del 28/11 al 2/12-07

La caiguda d’Amlet

de Jordi Oriol Canals

Tallers i seminaris 
Escriptura teatral

el 23/10 /07 al 08/01/08

Iniciació a l’escriptura teatral, 

amb Ricard Gázquez 

Dramatúrgia escènica 

Del 10 al 15/12/07

Construcción de escenas y lenguajes 

teatrales a partir de poéticas actorales, 

amb Jorge Sánchez 

Temporada 2007-2008: tallers i seminaris 

d’escriptura teratral i dramatúrgia escènica 

amb Xavier Albertí, Mercè Sàrrias, Pau Miró, 
Victoria Szpunberg, Enric Nolla, Lluís Hansen, 
Marc Rosich, Glòria Balañà...

Informació i inscripcions 
tel. 93 285 44 99 

obrador@salabeckett.cat 

www.salabeckett.cat 

2007 tot un any de teatre català  contemporani 10 obres/10 autors 

2007: Un any sencer dedicat al teatre català 

contemporani.

La Sala Beckett ha apostat des de sempre i de 

manera decidida per l’autoria contemporània i 

especialment per la promoció dels nostres autors 

vius. En els darrers anys no hem passat una sola 

temporada sense presentar, al costat d’altres 

propostes de teatre internacional contemporani, 

una o més d’una proposta d’autor català viu. 

Aquesta regularitat no respon a altra cosa que a la 

voluntat de mantenir el teatre com un llenguatge 

viu i en connexió permanent amb el seu lloc i el seu 

temps. I també és resultat de la convicció que 

només estrenant les seves obres, els autors de 

teatre poden créixer i madurar com a creadors.

Avui, quan a la nostra ciutat ja comença a ser 

menys excepcional veure estrenades obres d’autors 

vius i quan alguns dels autors catalans són 

estrenats i editats arreu del món, volem accentuar 

l’aposta pel relleu permanent, per la diversificació 

d’estils i per la promoció dels creadors més joves. 

I volem també insistir en la necessitat d’ampliar la 

mitjana d’estrenes d’autor català contemporani en 

la cartellera general del país, per tal que aquesta 

correspongui més ajustadament a la vitalitat, la 

diversitat i la qualitat del teatre que s’escriu a casa 

nostra. 

Empesos per un autèntic allau de bones idees, 

textos premiats i projectes d’interès que demanen a 

crits una producció i un escenari, hem decidit tirar 

endavant, per primer cop en un teatre de Barcelona, 

un any sencer d’estrenes, lectures i activitats 

dedicades específicament a la dramatúrgia catalana 

contemporània. Toni Casares

2007 tot un any 
de teatre català contemporani

10 autors / 10 obres

Del 30/01 al 18/02 

City/Simcity de Jordi Casanovas 

Del 28/02 a l’1/04 

Folie en famille de Ricard Gázquez 

De l’11/04 al 06/05 

L’ham de Gemma Rodríguez 

Del 16/05 al 10/06 

L’olor sota la pell  

de Marta Buchaca 

Del 14/06 a l’1/07 

Party line de Marc Rosich 

Del 05 al 30/09 

Molta aigua de Carles Mallol 

Del 19/10 al 18/11 

Trànsits de Carles Batlle 

Del 22 al 24/11  

Odola d’Albert Mestres 

Del 12/12 al 06/01/08 

La màquina de parlar 

de Victoria Szpunberg 

Del 09/01 al 03/02/08 

Singapur de Pau Miró

Altres autors presents al cicle

Cristina Clemente, Josep Maria Miró,  

Enric Nolla, Emiliano Pastor, David Plana, 

Pere Riera, Esteve Soler, Raquel Tomàs  

i Helena Tornero. 

2007 tot un anyde teatre català  contemporani 10 obres/10 autors 

Trànsits



Somewhere (fragment)
(West Side Story)
There’s a place for us,
Somewhere a place for us. 
Peace and quiet and open air 
Wait for us 
Somewhere. 

Somewhere. 
We’ll find a new way of living,  
We’ll find a way of forgiving 
Somewhere . . .

Wand’rin star (fragment)
(La llegenda de la ciutat sense nom)
I was born under a wand’rin’ star.
I was born under a wand’rin’ star.
Do I know where hell is?
Hell is in hello. 
Heaven is “Good-bye forever.
It’s time for me to go.”

“Vet aquí el secret de la meva conducta. En aquest món, 
no hi ha ni felicitat ni desgràcia, solament la comparació 
entre un estat i un altre, això és tot. Només qui ha patit 
l’infortuni més gran és apte per experimentar l’extrema 
felicitat. Cal haver volgut morir per saber el bo que és 
viure.”
Alexandre Dumas (El comte de Montecristo)

Fitxa artística

Text Carles Batlle 

Director Magda Puyo 

Repartiment

Màrius Manel Barceló 

Pol Marc Garcia Coté 

Tort Pep Jové 

La dona Maria Molins 

Nina Meritxell Santamaría 

Alumne de l’Institut del Teatre en pràctiques 

(direcció) Jordi Pérez 

Escenografia i il·luminació Ramon Simó 

Espai sonor Àlex Polls 

Vestuari Mariel Soria 

Fotografia espectacle Ferran Mateo 

Fotografies del cicle David Ruano 

Disseny gràfic Enric Jardí 

Una producció de Sala Beckett amb la col·laboració 

de Temporada Alta 2007

Amb el suport de l’Institut de les Indústries 

Culturals (ICIC) i Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música (INAEM)

Agraïments: Lilli Nitsche, Joan Cavallé, Thomas 

Sauerteig, Hans Richter, Isabelle Bres, Lucía de la 

Maza, Arola Edicions, Figueras International Seating, 

Benecé Produccions S.L. i FOCUS.

Durada 80 minuts 

Carles Batlle (Barcelona, 1963)

Entre les seves obres, destaquen Temptació, 

estrenada l’any 2004 al Teatre Nacional de 

Catalunya (TNC) i al Burgtheater de Viena (també 

amb muntatges a França i Alemanya; l’obra ha 

estat traduïda i publicada en castellà, francès, 

alemany, italià i portuguès); Combat (1995-98), 
estrenada a diversos països d’Europa i Amèrica 

(publicada també en castellà, alemany, anglès i 

francès); Suite (1999, premi de la Societat General 

d’Autors d’Espanya, publicada també en francès i 

italià), o Oasi (2001, premi Recull, també publicada 

en francès, va obtenir el premi a la millor traducció 

a l’alemany al Festival de l’Stadt Theater de 

Bremen el 2004). Actualment, és director de 

l’Obrador de la Sala Beckett i de la revista teatral 
(Pausa.). També és un dels patrons del festival 

New Plays From Europa (Wiesbaden, Alemanya). 

Entre 1998 i 2005 va ser membre del Consell 

Assessor del Teatre Nacional de Catalunya. Els anys 

2003 i 2004 va ser dramaturg resident al TNC. L’any 

2003 va ser seleccionat per presentar la seva obra 

Versuchung a l’Stückemarkt de Berlín. També és 

professor de dramatúrgia a l’Institut del Teatre de 

Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Art, ideologia i món contemporani

És diumenge a la tarda, estic llegint un número 

de la revista (Pausa.) dedicat al teatre i la 

ideologia. Una mica sorpresa, vaig passant 

pàgines on diversos autors i autores posen en 

qüestió el concepte d’ideologia en el teatre 

postmodern. Per sort, de cop, ensopego amb la 

creadora Angélica Liddell, madrilenya, 

incomprensiblement poc coneguda als nostres 

escenaris, i em sento molt millor. Vaig a fer-me 

una bona llimonada amb sucre. Torno a l’ordinador 

i apunto les seves paraules: “Polititzar l’estètica 

significa proposar una teoria sobre el bé, sobre 

allò que és bo... La catàstrofe de la nostra època 

obliga tots els àmbits a reclamar la intervenció 

del pensament, un d’aquests àmbits és 

l’estètic... El plaer estètic només s’esdevé quan 

es produeix la revelació del dolor i la joia dels 

homes... Aquesta revelació és la bondat... Sense 

la bondat l’estètica esdevé una forma 

autoreferencial i vàcua, un esteticisme estèril i 

pervers...”

Crec que ara és el moment de la dutxa... Hi vaig. 

En els darrers espectacles he pogut dialogar 

amb els textos d’autors —Juan Mayorga, Albert 

Mestres, i ara Carles Batlle— amb una profunda 

preocupació ètica i alhora amb una arriscada 

proposta estètica. Això em permet una recerca 

contínua sobre el material escènic i una recerca 

personal sobre l’art, la ideologia i el món 

contemporani.

Trànsits és, al meu entendre, el text més 

ambiciós i complex d’en Carles, tant a nivell 

formal com temàtic. L’autor es fa ressò de 

moltes de les inquietuds formals dels  

dramaturgs contemporanis: l’alteració de la 

cronologia, la fragmentació, l’alternança de la 

narració, el diàleg i la reflexió íntima... 

característiques que podríem col·locar dins del 

corrent del teatre postdramàtic. I manté, 

respecte a la temàtica, alguns «fantasmes» que 

travessen gran part de les seves obres: el 

desarrelament, la identitat i la pèrdua de la 

pròpia cultura. En aquesta obra també són 

elements essencials la covardia, la traïció, 

el plaer, la mort, la llibertat i especialment la 

justícia, que inexorablement en el món 

contemporani, bàrbar i caòtic, va lligada  

a la venjança, com en els temps primitius.

L’autor ens proposa una aproximació a l’ètica 

mitjançant l’estètica.

Em pregunto si en Carles estarà d’acord  

amb el que he escrit. Li ho preguntaré demà:  

és l’avantatge de tenir, de tant en tant, 

l’autor als assajos i poder discutir-hi una estona. 

Magda Puyo

Fragments de l’entrevista de Lilli Nitsche  

(Merlin Verlag) a Carles Batlle. Fira de Leipzig. 

23 de març de 2007.

Què associes amb la teva identitat com a català, 
i què associes amb la teva identitat com a 
europeu? Ho pots descriure o formular d’alguna 
manera?
[...] La cultura catalana viu una situació precària: 

es produeix en un món mestís, en un món —en un 

sentit positiu de la paraula— contaminat. I això, 

als catalans, ens fa vulnerables: ens debatem 

entre el desig enfervorit de mestissatge, l’atracció 

per la diferència, i, d’altra banda, 

la fidelitat a la tradició, a la llengua, a les 

suposades essències identitàries. En moltes 

de les meves obres, el conflicte dramàtic és 

una extensió d’aquest dilema. Crec que aquesta 

situació que viu en particular la cultura catalana 

no deixa de ser un problema general de la cultura 

europea. Vivim un moment de trànsit... Tot aquest 

flux migratori... La contaminació contínua, 

fecunda, fa que la cultura europea s’hagi 

de repensar. En definitiva, que treballant des de la 

meva precària identitat catalana, em sento 

plenament europeu.

[...]

Parlem de Trànsits. En aquesta obra, algunes 
persones coincideixen en un tren. Cinc persones 
que transiten per Europa: un home malalt que vol 
tornar a la seva terra, la seva filla, una dona que 
planeja una venjança, un noi que vol trobar el seu 
propi camí, el revisor... És una obra molt dura, els 
individus —insegurs— xoquen... Veus realment 
Europa en una situació de guerra? 
Ho deia al començament, quan explicava la idea 

—no és una idea gaire original, em sembla— 

d’un vell món que s’ensorra i d’una nova sang que 

arriba, que el contamina, el violenta i el 

transforma. La guerra que presento a l’obra és 

com una guerra higiènica. Els personatges més 

grans moren. Ells són els que tenen una visió més 

negativa de tot plegat, els que estan més bruts: el 

revisor, embrutit per una feina que no l’ha dut 

enlloc, per un camí d’anada i de tornada estèril, 

corcat per la luxúria continguda, pels desitjos 

insatisfets... I també el personatge desarrelat 

de Màrius, culpable d’un gran pecat... 

Són personatges en absoluta decadència, 

que s’encanten amb meravelloses però irònicament 

passades —pansides— cançons del vell musical 

americà. O la Dona, que es mou impulsada pel 

sentiment de venjança, però també pel dubte, i 

que acaba sucumbint al final 

de l’obra. Ella llegeix un llibre, com si fos un llibre 

religiós (d’entrada ens fa l’efecte que és l’Alcorà, 

o la Bíblia), però resulta ser El comte de 
Montecristo, d’Alexandre Dumas. En definitiva, 

és la vella cultura que els impulsa, que els mou... 

I que també els ofega. Aquests personatges 

acaben desapareixent, gairebé voluntàriament, 

tots; els que sobreviuen són els joves. Hi ha, 

doncs, un missatge optimista, no?...  Això sí, 

els joves que se salven no són purs, no són nets. 

No els judico moralment. Només això: els joves 

se salven i els grans desapareixen. Tots fan el seu 

trànsit... 

M’agrada treballar en espais heterotòpics, espais 

en què el temps s’acumula i se sobreposa, com 

als museus, als cementiris, a les biblioteques... 

A Combat, tenim una pensió que acumula i barreja 

el temps i l’espai de moltes persones, també el 

temps i l’espai del quadre (el de l’època de la seva 

concepció prerafaelita  i el període artúric 

de la seva llegenda); a Oasi, hi ha una tenda àrab 

bastida enmig d’un gran saló burgès; a Trànsits, el 

tren és una suma d’existències i temporalitats 

diverses... Tots aquests espais em permeten una 

disposició fragmentada. En tots els meus textos, a 

Suite, a Combat, a Oasi, a Iambu, a Temptació, a 

Trànsits, ens trobem amb configuracions 

espaciotemporals que acaben trencant la idea 

de procés i que acaben donant una certa noció 

de circularitat. La lògica del temps és en l’obra 

mateixa, no fora d’ella, en la història... 

Trànsits ha estat escrit amb el suport 

de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) 

Oh, que cansat estic de la meva 
covarda, vella, tan salvatge terra,
i com m’agradaria allunyar-me’n, 
nord enllà, 
on diuen que la gent és neta
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i feliç!
Assaig de càntic en el temple 
(fragment), Salvador Espriu


