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1. Mar de Miralls 
 

 
La Mediterrània, com tots els mars pels seus respectius entorns geogràfics, ha estat des de 

sempre espai i vehicle d’intercanvi de coneixement, desenvolupament de cultura  i, també, 

per què no dir-ho, de confrontació i conflicte entre pobles, països i persones. El mar és 

camp de batalla, és mercat i és lloc de trànsit per a tota mena d’idees, somnis i esperances. 

És injust i amable com ho són els seus paisatges. Salva i ofega amb arbitrarietat impune. 

És la pantalla on es projecten les il·lusions, les pors o els desigs dels qui habiten a les seves 

ribes. És un mirall fet de miralls que reflecteixen la condició humana. 

A Europa, en aquests darrers anys, la qüestió migratòria ha esdevingut un dels assumptes 

culturals i socioeconòmics més importants de la política comuna. L’arribada a les ribes del 

nord de centenars de milers de persones que fugen de situacions de misèria i de guerra a 

les ribes del sud exigeix respostes operatives d’urgència. La Unió Europea -i els Estats que 

en formen part-, no només no han sabut donar-hi resposta sinó que a més han deixat que 

el fenomen esdevingui l’evidència d’un fracàs polític i moral sense precedents. La “vella 

Europa” topa de nou amb la flagrant contradicció de voler congeniar un model econòmic 

de capitalisme global amb la defensa i salvaguarda dels drets humans. 

Amb el cicle Mar de Miralls. Fluxos de Migració a la Mediterrània la Sala Beckett vol 

promoure un context obert de reflexió i debat sobre aquesta temàtica, que abordarem tant 

des d’una perspectiva artística com històrica, social i política. Espectacles, testimonis en 

primera persona, xerrades i trobades ens serviran per ampliar la mirada i per entendre 

millor aquesta situació complexa. 

 

Toni Casares, director de la Sala Beckett 

 

El cicle Mar de Miralls compta amb la col·laboració d'IEMed, Institut 

Europeu de la Mediterrània 

La Mediterrània ha estat sempre un mar pel qual han transitat pobles, cultures, viatjants i 

mercaders, persones que l’han travessat d’una riba a l’altra, nord i sud, est i oest, i han 

enriquit els pobles als quals arribaven amb els seus costums i sabers. Aquest tragí de 

persones en moviment és present a l’ADN d’aquest “mar blanc del mig”, com l’anomenen 

els àrabs, al voltant dels qual grans pobles han escrit la història del món. 

Avui ens hi emmirallem i la imatge que ens retorna ja no ens corprèn. Les seves onades 

engoleixen diàriament massa persones, sense que ningú no en faci esment. Aquesta mar 

blanca es tenyeix d’un roig punyent: 3.632 persones en 9 mesos de 2016 s’afegeixen a les 

3700 comptades l’any 2015, sense pensar en aquelles morts que desconeixem. No és un fet 

puntual, doncs ja sabem que la Mediterrània és lloc de trànsit d’uns fluxos estructurals de 

migrants que no han fet sinó créixer darrerament, agreujats pel repunt de la violència 

arreu del món.  
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En els darrers cinc anys han sorgit de nou o s’han reactivat 15 conflictes, als quals 

s’afegeixen els efectes del canvi climàtic, la manca d’oportunitats i la recerca d’un futur 

amb dignitat que porten milions de persones a haver de deixar les seves llars. Siguin 

refugiats, sol·licitants d’asil o migrants, deixar casa seva és fruit de la desesperança i la 

desesperació, també per a aquells a qui ara perversament etiquetem com “econòmics”, 

com si l’únic que els motivés fos el diner.  

65,3 milions de desplaçats forçats al món aquest darrer any, fugint de la persecució, els 

conflictes, la guerra, el terror, empesos per la desesperança més absoluta han emprès un 

camí incert. De tots ells, un 39% són a la regió d’Orient Mitjà i només un 6% a Europa. On 

és, per tant, la crisi de la qual tant parlem? Turquia acull 2,5 milions de persones, el Líban 

1,1 milions entre una població de 5 milions d’habitants. Què són un milió de persones 

entre una població europea de 508 milions? Com gosem parlar d’allau de refugiats, de 

crisi, d’onada, de tsunami, com si es tractés d’un desastre natural irreversiblement tràgic i 

devastador?  

Més d’un terç de les persones que arriben a Europa són nens, molts d’ells sols, sense 

família, sense protecció, sense cap altra opció. Gairebé un 20% són dones, també elles 

doblement vulnerables, en la seva condició de refugiades i de dones. La majoria intenta 

deixar enrere la violència a Síria, a l’Afganistan o a l’Iraq, on els conflictes s’enquisten i en 

una regió on els refugiats ho són durant generacions i generacions.  

L’actual paradigma humanitari els demana que posin la seva vida en pausa, en un camp de 

refugiats, que esdevinguin éssers dependents, que malbaratin en camps o en situacions 

d’acolliment precàries les seves existències tràgiques i que condemnin els infants a una 

normalitat insuportable. Quan s’hi neguen i es juguen la vida per arribar a Europa, on se 

suposa que trobaran aquells valors dels quals els europeus es vanten alegrement, si per 

fortuna no troben la mort durant la travessia arriben a una Europa que els rebutja, que els 

criminalitza, que els mercadeja com si fossin poc més que un llast molest.  

Només les mostres de solidaritat espontànies, la generositat sense fi de les comunitats 

locals, la valentia dels voluntaris, la tossuderia de cooperants que no volen abandonar 

ningú, de periodistes que busquen explicar les seves històries, que ens fan a tots més 

conscients del que està succeint, posen un bri d’esperança a aquesta foscor en la qual se 

sumeix Europa, presa per la intolerància, la xenofòbia, la retòrica agressiva, 

estigmatizadora i intolerant dels més intransigents. És l’egoisme dels que utilitzen els més 

febles per defensar una falsa idea, una identitat monolítica que mai no ha existit, perquè 

l’evolució sempre s’ha alimentat de nous corrents de persones, de cultures, d’art i de 

pensament que amb el temps han anat esculpint el que avui coneixem com Europa. És la 

riquesa de la diversitat el que ens empeny, el que ens millora, el que ens fa superar reptes, 

avançar, evolucionar, caminar, com sempre hem estat: persones en moviment. 

 

Institut Europeu del Mediterrani 
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2. Calendari 
 
Del 23 de desembre al 8 de gener 
Espectacle 
Odisseus 
a partir de l'Odissea d'Homer 
Dramatúrgia: Pau Matas, Oriol Pla i Quimet Pla 
Direcció: Quimet Pla 
Cia Teatre Tot Terreny  
Sala de dalt 
 
 
Del 18 de gener al 5 de febrer, 30 minuts abans de les activitats del cicle 
Exposició  
El fang d’Europa 
Fotografies del col·lectiu RUIDO Photo 
Sala d'assaig 
 
 

Del 18 de gener al 5 de febrer 
Espectacle 
De carenes al cel  
de Judith Pujol i Albert Boronat 
Direcció: Judith Pujol 
Cia Obskené (Cia Resident a Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia) 
Sala de baix 
 
 
19 de gener, 19h 
Xerrada 
Experiències des del terreny de la crisi de refugiats 
Amb Edu Ponces (RUIDO Photo) i un membre del grup de rescat d’emergències EREC 
Sala d'assaig 
 
 
20 i 21 de gener, 19h 
Espectacle 
El rey del Gurugú  
de Ferran Joanmiquel  
Direcció: Ferran Joanmiquel 
Cos a cos teatre i La nave va 
Sala de dalt 
 
 
25 de gener, 18:30h 
Taula rodona 

Cultures híbrides i literatura “de frontera” 
Sala d'assaig 
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26 de gener, de 15h a 20h 
Workshop 
Entre vivència i memòria 
Trobada entre refugiats, migrants i dramaturgs 
Sala d’assaig 
 
 
27 i 28 de gener, 19h 
Espectacle 

Nador 
a partir de l'obra literària de Laila Karrouch  
Dramatúrgia de Joan Roura i Anna Presegué 
Direcció: Joan Roura 
CorCia Teatre 
Sala de dalt 
 
 
29 de gener, 12h 
Taller infantil 

La història de la Nut 
A càrrec d’Irènia, jocs de pau 
Aula 3 
 
 
1 de febrer, 18:30h 
Taula rodona 
Respostes polítiques i ciutadanes a la tragèdia dels refugiats 
Sala d'assaig 
 
 
2 de febrer, 18:30h 
Taula rodona 
Cinema en moviment: diversitat cultural i creativitat transnacional   
Sala d'assaig 
 

 
3 i 4  de febrer, 19h 
Espectacle 
Sous la plage 
de Marc Villanueva i Gerard Valverde 
Direcció: Marc Villanueva Mir 
Amb Mohammad Bitari 
Sala de dalt 
 

3 de febrer, després de la funció 
Trobada amb Mohamed Bitari  
Periodista refugiat sirià, protagonista de l’espectacle Sous la Plage  
Sala de dalt 
 
 

5 de febrer, 12h 
Taller infantil 

Un viatge no triat 
A càrrec d’Irènia, jocs de pau 
Aula 3 
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3. Espectacles  

Odisseus 
a partir de l'Odissea d'Homer 

Dramatúrgia: Pau Matas, Oriol Pla i Quimet Pla 
Direcció: Quimet Pla 

Cia. Teatre Tot Terreny 
Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017 

De dimecres a dissabte, 20h. Diumenge, 18h (excepte 25 de desembre, 20h) 
Sala de dalt 

 

 
 

Després de l’èxit de Ragazzo, la cia. Teatre Tot Terreny torna amb la seva nova proposta: 

Odisseus. Quimet Pla dirigeix aquesta adaptació contemporània de l’Odissea d’Homer, un 

referent de la literatura universal i un dels grans mites de la cultura Mediterrània. 

Es tracta d’una obra multidisciplinar, en què han col·laborat un equip de 30 intèrprets 

entre els quals hi ha actors, ballarins, cantants, músics i fotògrafs. El projecte es basa en la 

investigació i l’experimentació escènica com a motors del procés de creació. 

 

Sinopsi 

L’Odissea d’Homer ha esdevingut un referent de la literatura universal i un dels grans 

mites de la cultura mediterrània. El mar esdevé l’escenari perfecte per replantejar el sentit 

de la memòria i l’amor, i un lloc on l’equilibri entre el deure i el desig -el seny i la rauxa- es 

pertorba. Una guerra que acaba, el retorn d’uns aqueus fatigats que lluiten per veure de 

nou la seva terra; i un rei que, rodejat de mar, posa en dubte la seva noble identitat per 

abraçar les despulles de la supervivència. 

La cia. Teatre Tot Terreny actualitza l’Odissea en un espai escènic i a través d’un projecte 

singular, atrevit i ple de força.  
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Cia. Teatre Tot Terreny 

La cia. Teatre Tot Terreny ha realitzat espectacles en diversos camps i adreçats a tot tipus 

de públics: tant teatre per adults, com per infants o adolescents; treballant tant en 

l’animació de carrer com en obres de teatre de sala. Absenta, Roda, roda poesia…, 

Antologia per joglars, El General Bum Bum, L’ós & El cant del cigne, Informe per a una 

Acadèmia, KRAPP, L’última cinta, Helena, Colors i l’aplaudidíssim monòleg de Lali 

Álvarez interpretat per Oriol Pla, Ragazzo, són alguns dels espectacles més recents de la 

companyia. 

 
 
Fitxa artística  

Dramatúrgia: Pau Matas, Oriol Pla i Quimet Pla 

Idea original i direcció: Quimet Pla 

Intèrprets: Josh Climent, Andrea Eraso, Raül Ferré, Marc Giró, Cèlia Gòmez, Mike 

Gómez, Pablo Macho, Laia Manzanares, Sandra Morales, Joan Parellada, Diana Pla, Oriol 

Pla, Oriol Roig, Cèlia Rovira, Jordi Samper, Eloi Sanchez, Elena Simarro, Manar Taljo, 

Carla Tovias i Ginebra Vall. 

Músics: Marc Giró, Pau Matas, Miquel Pérez, Cèlia Rovira i Aina Vallès 

Escenografia, vestuari i atrezzo: Teatre Tot Terreny S.L. (Diana Pla i Núria Solina) 

Il·luminació: Núria Solina 

Creació i direcció musical: Marc Giró i Cèlia Rovira 

Vídeo:  Cora Estival i Oriol Roig 

Fotografia: Clàudia Serrahima 

Ajudant de direcció: Oriol Pla i Carla Tovias 

Assessorament lingüístic: Neus Nogué 

Producció executiva: Teatre Tot Terreny S.L. (Anna Matas i Carla Tovias) 

Comunicació: Dani Cuello 

Distribució i management: Tot Produccions 

Agraïments: Casa Orlandai, El garatge de Can Batlló, Espai Model, Espai Dual, Alba 

McFarlane, Jordi i Montse Estruch, Miguel Enamorado, Ramon Tort, Elena Martín, Anna 

Serrano, Rubén Ojeda, Joan Sastre, a totes les integrants de la primera versió i Les 

Impuxibles. 

 

Una producció de Teatre Tot Terreny amb la col·laboració de Can Batlló. 
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De carenes al cel 
de Judith Pujol i Albert Boronat 

Direcció: Judith Pujol 

Obskené, companyia resident 

Del 18 de gener al 5 de febrer 

De dimecres a dissabte, 20:30h. Diumenge, 18:30h 

Sala de baix 

 

 

Obskené, companyia resident de la Sala Beckett, presenta com a resultat d’aquesta 

residència el seu nou espectacle De carenes al cel. 

“Anar de carenes al cel” és una expressió marítima catalana per designar el fet de navegar 

amb les carenes o quilla (volum sumergit del vaixell) cap amunt. 

L’espectacle se situa en un territori creatiu mixt. La dramatúrgia de Judith Pujol i Albert 

Boronat s’ha generat al voltant de materials i experiències dels propis intèrprets i la seva 

relació amb la Mediterrània. El resultat d’aquesta recerca és un artefacte composat per 

text, projeccions i música en directe, que proposa un punt de trobada entre la tradició i la 

contemporaneïtat. D’aquí emergeixen noves reflexions sobre la nostra realitat, i 

qüestionen la nostra relació amb temes universals com la història, el gènere o la mort. 

 

Sinopsi  

A De carenes al cel el mar es presenta com a tema però paradoxalment com a tema és 

inabastable. És potser per això que la nostra relació amb el mar sovint esdevé una relació 

de sospita. Podem seure durant hores i hores a la riba i observar-lo amb atenció esperant 

al final de cada onada que la següent ens porti una resposta. Tant se val, perquè el mar és 

el lloc on el tot es camufla de paisatge. Aquest espectacle aposta precisament perquè 

cadascuna de les nostres mirades sobre aquest abisme és en si mateixa una possible 

resposta, perquè les nostres preguntes, decisions i pors estan habitades ja per cada mite i 

per cada vivència, per cada dansa i cada rèquiem, per cada estadística i per cada cos sense 

vida jaient a la sorra… De carenes al cel és una petita mostra d’aquestes possibles mirades. 

Una mostra forçosament construïda sobre sospites i no sobre respostes. Sorgeix de la 
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nostra època, un temps en el què Dionís ha estat segrestat i fins i tot les nostres ja velles 

sirenes canten desafinades. 

 
 
La companyia Obskené 

La companyia Obskené, fundada el 2008, treballa amb ganes d’arriscar en projectes de 

creació innovadors. Per a ells, la creació es basa en l’exploració de les diferents disciplines 

que formen les arts escèniques, entenent-les com un autèntic treball en equip. Obskené es 

refereix a obscè, paraula que en la seva arrel grega vol dir fora (ob-) d’escena (-scè). La 

companyia Obskené vol mostrar en escena allò que fins ara s’ha amagat darrere el teló de 

fons. Busquen una creació obscena, descarada i contemporània. 

 
 
Fitxa artística  

Dramatúrgia: Judith Pujol i Albert Boronat 
Direcció: Judith Pujol 
Intèrprets: Ilona Muñoz, Riad Ahmed, Alba Sotorra, Marcel Bagés, Àlex Guitart 
 
Escenografia: Xesca Salvà 
Il·luminació: Dani Sánchez 
Vestuari: Giulia Grumi 
Composició musical: Marcel Bagés i Àlex Guitart 
Audiovisuals: Alba Satorra 
Disseny de so: Efrén Bellostes 
Cap tècnic: Víctor Peralta 
 
Ajudant de direcció: Andrea Ariel 
Assistent: Antonio Requena 
Producció: Nuri Santaló 
Comunicació: Cristina Roda 
Disseny gràfic i comunicació visual: Marc Pallarès 
 
Un espectacle d’Obskené en coproducció amb la Sala Beckett. 
 
Amb el suport de l’Institut Europeu de la Mediterrània. 
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El rey del Gurugú 
de Ferran Joanmiquel 

Direcció: Ferran Joanmiquel  

Amb David Martínez 

Divendres 20 de gener i dissabte 21 de gener, 19h 

Sala de dalt 

 

 

 
 
Sinopsi 

El rey del Gurugú és el testimoni del drama de la migració vist a través dels ulls d’un gos, 

Marley. Aquest, adoptat per l’Adbul, marxa a la muntanya del Gurugú, el lloc de pas, la 

sala d’espera del paradís, on els migrants subsaharians malviuen esperant que els arribi 

l’hora de saltar la tanca i entrar a Europa. Quan Marley arriba a El petit Bamako, el 

campament d’Abdul, descobreix que l’han adoptat per fer de gos guardià, perquè avisi dels 

freqüents atacs de la policia marroquina. I aleshores, s’adona que serveix per a alguna 

cosa, que és imprescindible, que pot tenir una llar i crear vincles amb aquesta mena 

d’Ulisses del segle XXI, que es desviuen per arribar a la terra promesa que tant han 

somiat. 

Espectacle en castellà 

 
 
Cos a Cos i La Nave Va  

Cos a Cos i La Nave Va són dues entitats dedicades a projectes teatrals de contingut social, 

tan artístics com pedagògics, que ara sumen els seus esforços per portar a terme aquest 

projecte. 

Cos a Cos Teatre és una plataforma des de la qual impulsar els diferents projectes 

teatrals de Ferran Joanmiquel en col·laboració amb altres artistes i entitats. La intenció és 
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que aquests projectes tinguin alhora una dimensió artística i social, ja que el teatre és un 

lloc de trobada, un acte col·lectiu, en el qual la representació teatral funciona com un 

mirall que ens retorna una imatge de la societat. La primera producció de Cos a Cos va ser 

Vidres als ulls, peça que parla sobre la realitat d’un noi que viu en un centre de menors (La 

Planeta, setembre 2013); La crida, una reflexió sobre la xenofòbia (La Planeta, gener 

2015); El rey del Gurugú, que us presentem (Teatre Ateneu de Celrà, novembre 2015); i 

més recentment, La filla de Chagall, que tracta sobre la recerca de la pròpia identitat 

(Auditori de La Mercè, Girona, març 2016). 

La Nave Va va començar com a companyia teatral per apostar pel teatre contemporani i 

va realitzar la producció de Restes humanes sense identificar i l’autèntica naturalesa de 

l’amor de Brad Fraser, coproduïda pel Mercat de les flors l’any 2001 i dirigida pel Manel 

Dueso. La producció va ser triada entre els 5 millors espectacles de l’estat espanyol segons 

la crítica, va rebre 5 nominacions dels Premis Butaca i va guanyar el del millor actor; 

David Selvas i la millor escenografia; Xavier Garcia. El mateix any, Augusto Boal va fer un 

curs a Barcelona  que va influir en un canvi de rumb més social de La Nave Va. Des 

d’aleshores La Nave Va ha combinat el treball artístic amb el social i educatiu, creant 

nombrosos tallers‐espectacles com L’equilibri és cosa de dos sobre la violència de gènere, 

T’ho has de guanyar, coproducció amb la cia. Frec a Frec, Els 3 amics o Despulla’t 

d’injustícies que s’ha presentat a Finlàndia, Bulgària i Estònia. Com a darrers treballs La 

Nave Va ha produït l’espectacle Connexions.3 sobre tres dones de diferents generacions. 

Espectacle programat per Escenaris al 2012 i en el Festival Noites na Nora de Serpa 

(Portugal) amb el suport de l’Institut Ramon Llull. La Nave Va també ha presentat els 

espectacles Vine hi ha coses que vull que vegis… al Festival Inund’Art de Girona al 2013 i 

l’obra Carícies de pedres i aigües com obra inaugural del Festival Fitag de Girona al Teatre 

Municipal el 2014 amb el col·lectiu Afroginonis, tractant el tema de la identitat i el fet 

migratori. 

 

Fitxa artística  

Autor i director: Ferran Joanmiquel 
Actor: David Martínez 
Disseny de llums: David Costa 
Fotografia: Albert Caralps 
Fotografies Gurugú: Samuel Aranda 
Vídeo: Antonio Sanchez 
 
Una producció de Cos a Cos i La Nave Va 
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Nador 
a partir de l'obra literària de Laila Karrouch 
Dramatúrgia de Joan Roura i Anna Presegué  

Direcció: Joan Roura 

CorCia Teatre 

Divendres 27 de gener i dissabte 28 de gener, 19h 

Sala de dalt 

 

 

 
Sinopsi 

Nador és un espectacle basat en la l’obra literària de Laila Karrouch, una escriptora 

catalana d’origen amazic. La protagonista posa veu a tots aquells, que com ella, han viscut 

a cavall de dues cultures i que no tenen la possibilitat d’explicar-ho. Nador és un viatge 

sensorial a l’interior de l’ésser humà a través d’una conversa entre una dona catalana 

d’origen amazic i una persona d’arrels occidentals. Junts riuen, ploren i recorden paisatges 

comuns. Les diferents maneres de veure l’amor, la lleialtat, la feminitat, la sexualitat i les 

arrels culturals són els eixos principals d’aquesta la trobada.  

 

CorCia Teatre 

L’estiu de 2001 la companyia va iniciar els preparatius de l’obra Cor. 15 anys després, la 

companyia segueix arrencant nous projectes i pel camí ha dut a terme dues i tres obres 

anuals.  

D’ençà que l’any 2001 Joan Roura i Jordi Arqués funden CorCia Teatre, han tingut una 

única obsessió: la simplicitat. Al principi va ser una necessitat per fer esmolar la 

imaginació i, més tard, ha estat un exercici d’estil fins a convertir-se en la carta de 

presentació de la companyia. S’han allunyat repetidament de les grans parafernàlies 

teatrals i s’han centrat en el seu veritable objectiu: explicar una història. Així de senzill. 
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La companyia s’ha mantingut fidel a la seva filosofia de treballar amb la tranquil·litat de 

qui ho fa des de fora del bullici de la gran ciutat. No obstant, hi segueixen vinculats, sense 

perdre’n el contacte. L’objectiu final, entre d’altres, és mostrar el treball fet a la majoria de 

públic possible. Al llarg d’aquests anys la companyia ha anat creant un llenguatge propi: el 

compromís amb la societat, el llenguatge proper, el text a partir de la improvisació, 

l’entorn més proper com a punt de referència i la simplicitat de recursos escènics, entre 

d’altres aspectes, que s’han transformat en el llibre d’estil d’una companyia que està en 

contínua recerca. 

 
Fitxa artística  

Dramatúrgia: Joan Roura i Anna Presegué a partir de l’obra literària de Laila Karrouch 
Direcció artística: Joan Roura 

Repartiment: Jordi Arqués i Marta Parramón Girvent 
Figurants: Anna Busanya, Mimount, Cesc Pérez, Alba Riera 

Ajudant de direcció: Anna Presegué 
Ajudant de producció: Anna Presegué 
Disseny d’il·luminació: Arnau Planchart 
Disseny de so: Dani Tort 
Audiovisuals: Gerard Pujol 

Assessorament coreogràfic: Laura Marsal 
Construcció de l’escenografia: Aleix Fontserè 
Disseny gràfic: Nuntiumdisseny 
Fotografia promocional: Xavier Vilaregut 
Aportació fotografia històrica: El 9 nou, Jordi Puig 

Producció executiva: Marta Parramón Girvent 
Assistència: Gerard Preseguer 

Agraïments: Associació Cultural Amazigh de Roses, Consolat del Regne del Marroc, El 9 
nou, Ali Arrif, Albert Ballús, Bouziane, Maria Coll, Judit Codinachs, Ahmed Karrouch, 
Laila Karrouch, Joan López,Peyu, Cesc Ruíz, Jordi Vilarrodà i Fares Yasser 

Una producció de L’Atlàntida, de Vic Capital de Cultura Catalana 2016 i CorCia Teatre  
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Sous la plage 
de Marc Villanueva i Gerard Valverde 

Direcció: Marc Villanueva Mir 

Amb Mohammad Bitari 

Divendres 3 de febrer i dissabte 4 de febrer, 19h 

Sala de dalt 

 

 

 

 

Sinopsi 

Sous la plage és una peça escènica interpretada per Mohammad Bitari, periodista refugiat 

d’origen sirià-palestí. En Mohammad no només duu a terme l’execució de la peça, sinó que 

és una part fonamental del procés de recerca i preparació. A partir de les seves vivències 

personals, sobre el seu país d’origen, l’experiència d’haver hagut d’emigrar per motius 

polítics i de seguretat personal, s’ha elaborat un arxiu sonor i visual. Una creació 

interdisciplinària, a través de la qual volem interrogar-nos sobre els discursos i les 

paradoxes generats al voltant de les revoltes en els països àrabs, i la seva actualització en 

l’actual crisi migratòria. 

 

El col·lectiu 

Marc Villanueva i Gerard Valverde es van conèixer el 2012, moguts per l’interès d’unir les 

perspectives de la dramatúrgia i la composició musical contemporània. La primera peça 

que van realitzar plegats, juntament amb Hèctor Mora Campón, va ser Bats & Clubs (XI 

Festival Shakespeare). Han continuat treballant junts, organitzant laboratoris i compartint 

projectes de recerca escènica. 

Sous la plage és el resultat d’un procés d’investigació i documentació (realitzat 

conjuntament amb Mohammad Bitari i Mireia Pérez) sobre la construcció del discurs 
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europeu sobre les persones refugiades, que ha desembocat en un punt de trobada entre el 

teatre documental, la composició sonora i l’anàlisi crítica del discurs. 

 
Fitxa artística  

Creació: Marc Villanueva Mir i Gerard Valverde Ros 
Dramatúrgia i direcció: Marc Villanueva Mir 
Intèrpret: Mohammad Bitari 
Composició sonora: Gerard Valverde Ros 
 
Recerca i documentació: Mireia Pérez 
Fotografia: Lydia Cazorla 
 
Amb la col·laboració especial de Mireia Sallarès 
 
Agraïments: Francesc Abad, Xavier Aragall, Núria Font, Jaume Forés, Rita Gratacòs, 
Cristina Mas, Alessia Neumann, Ioannis Papadopoulos, Marcus Sanders, Miquel 
Santaulària, Laura Sanz, Lluís Serra, Closca Turla, Tantàgora Serveis Culturals, Associació 
Cultural La Trilateral, Mònica Rius, Lluc Valverde, Ricard Villanueva i Hanke Wilsman 
 
Una coproducció del Festival TNT – Terrassa Noves Tendències i el Frankfurt LAB 
Amb el suport de la Sala d’Art Jove i el Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona 
Amb la col·laboració de l’Institut Europeu de la Mediterrània, Hangar.org i el PEN Català 
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4. Trobades, xerrades i exposicions 
 

 
 
 

El cicle Mar de Miralls. Fluxos de migració a la Mediterrània compta amb 

espectacles convidats, testimonis en primera persona, xerrades i trobades, 

que ens serviran per ampliar la mirada i per entendre millor aquesta situació complexa. 

 

1. Exposició El Fang d’Europa, de RUIDO Photo 

Del 16 de gener al 5 de febrer, 30 minuts abans de les activitats del cicle. Sala d’assaig 
 

Europa ha viscut la major crisi de refugiats des de la II Guerra Mundial. Aquest èxode ha 
destapat les vergonyes del vell continent. La passivitat de les autoritats CEE davant les 
morts al Mar Egeu o les condicions infrahumanes de la ruta balcànica només s'ha pogut 
pal·liar gràcies a una resposta massiva de la societat civil. 

Aquesta exposició pretén explicar, mitjançant fotografies i dades, el viatge d'un milió 
d'homes, dones i nens durant l'any 2015 i part del 2016. Un viatge dramàtic, dur i perillós 
però també ple d'esperança per moltes famílies que ho han perdut tot i tot i així s'han 
atrevit a apostar per una nova vida. 

Una exposició de RUIDO Photo en col·laboració amb EREC-Acció Solidària i Logística 
 
 

2. Xerrada. Experiències des del terreny de la crisi de refugiats 

Dijous 19 de gener. Sala d’assaig 
 
Durant l'any 2015 i principis del 2016, 1 milió de refugiats van entrar a Europa fugint de 
conflictes com els de Síria i Afganistan. Aquest èxode a través de Grècia i els Balcans és el 
major que ha viscut el continent des de la II Guerra Mundial. En aquesta xerrada Edu 
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Ponces, fotògraf de RUIDO Photo, i un voluntari del grup de rescat EREC compartiran les 
seves experiències a la ruta dels refugiats. 
 

3. Taules rodones 

25 de gener, 1 i 2 de febrer. Sala d’assaig 

Taula rodona: Cultures híbrides i literatura “de frontera” 
Dimecres 25 de gener a les 18:30h 
 
Aquesta taula rodona pretén abordar el paper que juguen aquestes literatures, resultat de 
l’intercanvi de cultures i de la hibridació cultural i identitària que es produeix arran dels 
fenòmens migratoris, en la construcció de noves identitats i en la transformació del nostre 
entorn. La literatura “de frontera” és aquella literatura que, independentment de qui 
l’escriu, balla entre diverses cultures i fa dialogar múltiples identitats i pertinences. És 
aquesta literatura un factor d’innovació lingüística i temàtica? Quin és el procés de creació 
identitària que es reflecteix en aquesta escriptura?  
 
Amb:  
Najat El Hachmi, escriptora catalana d’origen amazic, autora de La filla estrangera 
Saïd El Kadaoui Moussaoui, psicòleg i escriptor, autor de No 
Pius Alibek, escriptor i traductor, autor de El dol de quetzal 
Altres ponents per confirmar  
 
Modera: Lurdes Vidal, responsable de l’àrea de Món Àrab i Mediterrani de l’IEMed 
 

Taula rodona: Respostes polítiques i ciutadanes a la tragèdia dels refugiats 

Dimecres 1 de febrer a les 18:30h 
 
Aquest darrer any s’han comptat 65,3 milions de desplaçats forçats al món. De tots ells, un 
39% són a la regió d’Orient Mitjà i només un 6% a Europa. Malgrat això, Europa ha patit 
el que ha considerat una “crisi” que, més enllà del nombre d’arribades a Europa, ha posat 
de manifest una crisi en la resposta i en la concertació de mesures en l’àmbit institucional 
europeu. Davant aquest fet, com s’articula la resposta des de la societat civil europea? Què 
es pot fer des de Catalunya? 
 
Jordi Armadans, director de Fundipau 
Altres ponents per confirmar 
 
Modera: Senén Florensa, president executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània 
(IEMed) 
 

Taula rodona: Cinema en moviment: diversitat cultural i creativitat 
transnacional   

Dijous 2 de febrer a les 18:30h  
 
 
Aquesta taula rodona vol reflexionar sobre un fenomen recent i creixent a casa nostra, el 
del cinema que viatja entre pobles, fruit de la interacció humana i de la interculturalitat. 
Existeix un gènere de cinema migrant? Quin paper té aquest cinema en l’acostament entre 
cultures i pobles dins i fora la Mediterrània?  
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Amb: 
Zouhair El Hairan, periodista i director de cinema, autor de Hamama 
Santiago Zannou, director de El truco del manco, guanyador del premi Goya al millor 
director novell el 2009 i autor de Alacrán enamorado 
Altres ponents per confirmar 
 
Modera: Elisabetta Ciuccarelli, tècnica de l’àrea de Món Àrab i Mediterrani de l’IEMed 
 

4. Workshop Entre vivència i memòria. Trobada de refugiats, migrants i 
dramaturgs 
Dijous 26 de gener, de 15h a 20h. Sala d’assaig 

 
Com reflexiona i transmet el món de l’art i, particularment, de les arts escèniques, la 
realitat dels processos migratoris que avui han esdevingut tan quotidians? És el teatre un 
potencial element de sensibilització i mobilització de l’opinió pública envers la complexitat 
dels moviments humans?  
 
Per tal de donar resposta a aquestes i moltes altres qüestions, la Sala Beckett, en 
col·laboració amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) proposa un espai de 
reflexió per compartir experiències personals i vivències que, de maneres i amb 
motivacions diferents, han travessat la Mediterrània per tal de construir una nova vida a 
casa nostra. Aquest és l’objectiu d’aquest workshop: construir un espai que permeti posar 
en comú, compartir, entendre i interpretar diferents experiències vitals entorn la migració 
i el refugi.  
 
La trobada comptarà amb la participació de migrants i refugiats a casa nostra d’una 
banda, així com autors teatrals i escriptors de l’altra, amb la intenció d’establir un 
intercanvi sincer, honest i íntim dels diferents recorreguts personals que seran presents a 
la trobada. Ajudats per dinamitzadors que contribuiran a estructurar el relat, el taller vol 
explorar diverses narratives de com ha estat i què ha representat per a cadascú 
l’experiència de la migració i assentament en un nou país.  
 
Aquestes i moltes altres qüestions alimentaran un debat intens, un intercanvi 
d’expressions, sentiments i opinions entre persones que han viscut l’experiència i persones 
que intenten escriure i traduir aquests moments vitals, intensos, a voltes perillosos, de 
vegades incerts i massa sovint traumàtics, en un relat amb el qual el lector, espectador i 
receptor pugui entendre, compartir i solidaritzar-se. Si fa unes dècades érem nosaltres qui 
ens vèiem amb l’obligació de marxar, avui són els nostres veïns, sobretot del Sud, els que 
arriben a casa nostra amb l’esperança de construir un demà. Gestionar-ho amb dignitat i 
humanitat és possiblement un dels grans reptes que la societat del segle XXI encara té per 
davant. 

Dramaturgs participants: Carles Batlle, Albert Boronat, Carles Fernández Giua, Ferran 
Joanmiquel, Iván Morales, Enric Nolla, Marilia Samper, Victoria Szpunberg, Helena 
Tornero i Joan Yago.  

Resta de participants en curs. 
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5. Tallers infantils de contacontes i il·lustració 

 
La història de la Nut 
Contacontes adreçat a nens i nenes que cursen el cicle inicial 
Diumenge 29 de gener, 12h. Aula 3 
A càrrec d’Irènia – Jocs de Pau 
 
Utilitzant com a suport un conte escrit i il·lustrat per ella mateixa i que projectarà a la 
pissarra digital, la Susanna portarà els infants a acompanyar la Nut una nena que ha de 
fugir de la guerra, en el seu recorregut,. Treballarem amb l’alumnat conceptes com ara la 
guerra, la solidaritat, la por i la resolució de conflictes a través del diàleg.  
 
Un viatge no triat 
Joc de taula adreçat a nens i nenes de primària i del primer cicle d’ESO 
Diumenge 5 de febrer, 12h. Aula 3 
A càrrec d’Irènia – Jocs de Pau  
 
Un viatge no triat proposa un joc no competitiu per aprendre les conseqüències dels 
conflictes armats per a la població civil. Els participants, dividits en grups, representen 
diversos nens i nenes que viuen en el mateix carrer i són amics. De sobte, la seva vida es 
veu sorpresa per la guerra i han de fugir. El joc representa una diversitat de situacions que 
troben en el seu camí de fugida. 

 
 
Irènia – Jocs de Pau 
Irènia – Jocs de Pau és el nom d’un col·lectiu de professionals i docents, de procedències i 
perfils acadèmics diversos, conscients de la necessitat de treballar en la construcció d’una 
cultura de la pau mitjançant l’educació per a una ciutadania responsable. 

Defensores i defensors de l’aprenentatge a través de les emocions, a més dels 
coneixements, dissenyen les activitats utilitzant principalment el joc com a recurs 
pedagògic. A través de programes i activitats, acosten la població a la cultura de la pau, al 
coneixement de les diferents cultures, de les desigualtats i conflictes presents en el món i, 
més concretament, a la regió mediterrània. 

 

6. Conversa amb Mohammad Bitari 

Divendres 3 de febrer. Sala de dalt 
 
Després de veure Sous la plage, disposem de l'oportunitat de compartir reflexions i punts 
de vista amb en Mohammad Bitari. No es tracta d'un actor, sinó d'algú que parla des d'una 
experiència viscuda en primera persona, i que ha estat una peça fonamental en el procés 
de creació de l’espectacle. 

Mohammad Bitari va néixer al camp de refugiats palestins del Yarmouk, a Damasc, on va 
estudiar Filologia Hispànica i dramatúrgia. El 2011, amb l'esclat de la revolució a Síria, va 
utilitzar el periodisme com una forma d'activisme contra el règim de Bashar al-Assad, 
documentant i denunciant violacions contra els drets humans. Després de dos 
empresonaments i de viure sota una constant amenaça de mort, va fugir de Síria. El 2013 
va obtenir asil polític a Espanya, on actualment segueix estudiant i treballa com a 
periodista i traductor. 
 
 
 

http://www.irenia.net/
http://www.irenia.net/
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5. Casa nostra, casa vostra i STOP 
Mare Mortum   
 
La Sala Beckett dóna suport a la campanya Casa nostra, casa vostra, sumant-se a les 
activitats que hi ha previstes arreu del país amb l’objectiu de denunciar la situació que 
viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la 
ciutadania de Catalunya i pressionar les institucions catalanes perquè impulsin polítiques 
d’acollida reals i efectives.  
 
S’adhereix també a la campanya STOP Mare Mortum, que té com a voluntat incidir en 
el canvi de polítiques migratòries, de protecció internacional i d’acció exterior que 
permetin assolir un món basat en el respecte pels drets humans, en la igualtat 
d’oportunitats i en el diàleg com a eina de resolució de conflictes. Alhora, Stop Mare 
Mortum vol deixar el llegat d’una ciutadania molt més mobilitzada, que reaccioni davant 
de qualsevol vulneració de drets humans. 
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En col·laboració amb: 
 

 
 
 

Amb la participació de:  

 
 

La Sala Beckett dóna suport a:  
 

  
 

 
Amb el suport de: 

 
 
 
 

 
 

Més informació  
www.salabeckett.cat 
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