
                                                      

[NOTA DE PREMSA] 

Wasted, de Kate Tempest, arriba a la 

Sala Beckett a partir del 17 de febrer  
 

 
 

Més informació 

Dossier de premsa AQUÍ 
 

 Després del seu pas per FiraTàrrega i l’Ateneu Popular 

9Barris, l’obra dirigida per Iván Morales farà temporada a 

Barcelona 
 

 L’espectacle de la jove companyia Íntims Produccions es podrà 

veure del 17 de febrer fins al 12 de març a la Sala de dalt 
 

 La Sala Beckett proposa una promoció especial per a joves: si 

véns acompanyat d’un menor de 25 anys, pots comprar la teva 

entrada a preu jove 

  

http://www.salabeckett.cat/espectacle/wasted/
http://www.salabeckett.cat/espectacle/wasted/
http://www.salabeckett.cat/wp-content/uploads/2017/01/dossier-de-premsa-wasted.pdf


La jove companyia lleidatana Íntims Produccions arriba a Barcelona amb el seu 

aplaudidíssim Wasted, l’espectacle revelació de FiraTàrrega 2015. Dirigit per Iván 

Morales, fa servir un llenguatge actual, jove i proper, partint del text de la 

joveníssima Kate Tempest, dramaturga, poetessa i MC britànica.  

 

De fet, l’espectacle compta amb diversos interludis corals entre escena i escena que 

parteixen d’una proposta molt pròxima al rap i a l’spoken word. Per treballar la 

paraula, han comptat amb l’assessorament vocal de Pau Llonch (At Versaris).  

Wasted serà a la Sala de dalt de la Beckett fins al 12 de març. 

 

Íntims produccions ha estat la primera companyia en portar aquest text a escena 

fora del Regne Unit. El grup ha centrat el seu treball en el cos i la força 

interpretativa dels tres personatges, de manera que presenten un espai escènic a 

360 graus, despullat, versàtil i carregat d’una vigorosa càrrega poètica. Seguint la 

línia de treball d’Iván Morales amb Prisamata, la peça vol investigar sobre les 

relacions de l’escena amb el públic i amb l’espai. Un tipus de proposta que suma a 

l’experiència de l’espectador i que proposa un frec a frec amb el públic que no deixa 

a ningú indiferent. 

 

 

Promoció per a joves 
Per tal d’acostar el teatre als joves, per Wasted s’activa una promoció especial: 

aquells espectadors que convidin un jove menor de 25 anys gaudiran ells també del 

preu jove. Per fer-ho, simplement han de comprar les dues entrades a preu de 

menor de 25, i un cop a la Beckett acreditar l’edat de la persona jove. 

 

 

De festa amb els Íntims Produccions 
Aquest primer dissabte de funcions, dia 18 de febrer, la festa de Wasted continuarà 

després dels aplaudiments. La companyia convidarà el públic a sortir amb ells a la 

Sala BeGood (Sancho de Ávila, 78), on hi haurà una sessió de DJ Cisco KSL. 

 

Sinopsi 

L’Edu, la Carlota i en Dani han quedat a l’arbre d’en Toni. Avui fa deu anys que va 

morir. Deu anys sense el seu millor amic. Deu anys sense la quarta peça del 

trencaclosques que els unia. I ells? Què volien fer ells quan tenien quinze anys? Què 

volien ser? Odien la merda en què s’han convertit, el puto curro, el puto pis, el puto 

cotxe-gos-piscina. I arribar a casa esgotat i sense putes ganes de fer res. Veure’s poc 

amb els col·legues. Poquíssim. I enyorar molt tot allò que eren abans. Moltíssim. 

Però en Toni voldria que li fessin una gran festa. I que es retrobin, s’abracin i 

s’expliquin secrets. I la nit n’estarà plena de tot això. I de promeses. De promeses 

de canviar les coses, de fer-ho millor, de no tornar-ho a fer, de marxar ben lluny, i 

d’estar ben a prop, i de ser més feliç. Una nit eterna i massa curta. 



 

La companyia 

Íntims Produccions és una jove companyia de Lleida nascuda l’any 2012 que 

proposa un teatre alternatiu de proximitat i que trenqui les barreres entre escena i 

públic. Sempre atents a la innovació i al risc, la companyia vol treballar en 

propostes de nova dramatúrgia amb una voluntat d’experimentació constant pel 

que fa a nous llenguatges, formats i espais. 

Treballen mitjançant la creació col·lectiva i la companyia es proposa anar a la cerca 

de la màxima sinceritat, veritat i intimitat escènica. Busquen fer un teatre 

compromès amb ells mateixos i que tingui alguna cosa a dir. Un teatre proper i amb 

la intenció de transmetre tot el que puguin, pell amb pell. 

 



Informació pràctica 

 

Wasted, de Kate Tempest 

Traducció: Martí Sales 

Direcció: Iván Morales 

Íntims Produccions 

 

Del 17/02/2017 al 12/03/2017 

Divendres i dissabte, 20h 

Diumenge, 18h 

70 min. 

12€ 

 

 

 

 

Aloma Vilamala · Premsa 

Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 

C/ Pere IV, 228-232 

Telf: 93 284 53 12 · 680 567 473 

premsa@salabeckett.cat 

www.salabeckett.cat 

http://www.salabeckett.cat/

