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1. Presentació 
 

Normalitat? 
 
Aquesta temporada, pel que fa al que no depèn únicament de nosaltres, la mica de 
normalitat que podríem estar temptats de desitjar (després de tants anys d’incertesa i 
equilibris) no acabarem de tenir-la encara. El context polític i econòmic general no és 
precisament un exemple d’estabilitat que permeti treballar amb objectius de mig o llarg 
termini. I pel que fa al que de nosaltres sí que depèn, confesso que farem per manera que 
la normalitat tampoc no acabi d’instal·lar-se del tot en el dia a dia i, de nou, una mirada 
creativa, el pensament crític i la vocació d’incidència en el món contemporani ens 
“desnormalitzaran” el programa i ens allunyaran de l’acomodament fàcil, la uniformitat i 
el conformisme. 
 
Sempre hi ha interrogants, dubtes, inquietuds per compartir, i la millora més que evident 
en les condicions tècniques, de treball i de relació d’uns amb els altres, que la nova seu a 
Poblenou ens ofereix, ha de servir, bàsicament, per afrontar junts amb més estabilitat i 
rigor, sí, però també amb inspiració i bogeria, els nous projectes i les noves incerteses. 
Les autores i autors teatrals, que juntament amb el públic i la resta de creadors 
professionals són la base del projecte de la Beckett, així ho entenen i han començat ja a 
omplir de creativitat, idees i somnis aquesta antiga i estimada cooperativa de barri. 
 
Comencem, doncs, la nova temporada amb l’ànim de participar del món representant-lo 
una i altra vegada des d’òptiques diferents i amb punts de mira diversos, dialogant amb 
ell, posant-lo del dret i del revés amb la mateixa actitud lúdica, perversa, creativa i 
responsable que cal esperar sempre de l’art dramàtic, i especialment del teatre 
contemporani. 
 
Us proposem un teatre que ens parli de tu a tu, que respongui a qüestions que compartim i 
que posi en qüestió, a la vegada, les respostes massa fàcils. Com diu Juan Mayorga, 
“reservem l’escenari per a les preguntes que no tenen resposta”. Un teatre que ha de néixer 
“connectat” a temes, gent i motius reconeixibles per poder emocionar, desconcertar o 
generar dubtes, pensament i debat segons els casos, o tot a la vegada quan fem “bingo!”. 
Per això, a la Beckett, combinem de manera tan obsessiva la presentació d’espectacles amb 
moltes altres activitats de creació, de formació i recerca, de pensament i debat, i de suport 
a l’autoria teatral; mirant de vincular estretament el teatre amb la societat contemporània, 
convençuts que la mirada dramatúrgica, que organitza el relat i “desnormalitza” el món, és 
més necessària que mai en una època d’incertesa i d’atractiva indefinició.  
 
Confiant que la Beckett pugui ser alguna cosa més que un teatre de cartellera a l’ús, 
quelcom que no sigui mai del tot normal (no em feu dir el què), us saludo en nom de tot 
l’equip de la Sala Beckett i us desitjo una feliç temporada 17/18. 
 
 
 

Toni Casares 
Director 
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2. Espectacles 
 

 

 
 
 

Fantasmes (Històries de Pau i Justícia) 
del laboratori Peripècies, coordinat per Sergi Belbel 
Una producció de Sala Beckett 

7, 8 i 10/09/17, dins la Festa Major del Poblenou 

 

Un tret al cap 
de Pau Miró 
Una coprodució de Sala Beckett i Grec 2017 Festival de Barcelona 
Del 13/09 a l’1/10/17 

 
Dins del cicle Les condicions del cervell 

L’alegria 
de Marilia Samper 
(Autora Resident de la Sala Beckett la temporada 16-17) 
Una producció de la Sala Beckett 
De l’11/10 al 12/11/17 

 

Psicosi de les 4.48 
de Sarah Kane 
Traducció d’Anna Soler Horta 
Direcció: Moisès Maicas 
Una producció de The Three Keatons 
Del 2 al 12/11/17 
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Dins del Festival Escena Poblenou 

Aüc 
de Clara Peya, Ariadna Peya i Carla Rovira 
Una coproducció de de Les Impuxibles, el Grec 2017 Festival de Barcelona i La Seca-Espai Brossa 
21 i 22/10/17 

 

Els nens desagraïts 
de Llàtzer Garcia 
Arcàdia Cia. (Companyia Resident de la Sala Beckett la temporada 17-18) 
Una coproducció de Cia. Arcàdia i Temporada Alta, amb el suport de Sala Beckett 
Del 15/11 al 10/12/17 

 
Dins del Festival RBLS 

Like si lloras 
de Xavi Gamito, Elena Martín i Anna Serrano 
Una producció d’Els Malnascuts (laboratori de teatre jove de la Sala Beckett)  
Del 16 al 19/11/17 

 

Elefant Terrible 
d’Èric Balbàs i Roger Torns 
Espectacle sorgit de CROQUIS_BCN III 
Una producció d’EL EJE 
Del 30/11 al 3/12/17 

 

Tender Napalm 
de Philip Ridley 
Traducció d’Adriana Nadal 
Direcció: Pau Roca 
Una producció de Sixto Paz Produccions i Grec 2017 Festival de Barcelona 
Del 15/12/17 al 7/01/18 

 

Tortugues i L’home sense veu 
dos espectacles de Clàudia Cedó 
(Autora Resident de la Sala Beckett la temporada 17-18) 
Una producció de Sala Flyhard 
Del 20/12/17 al 7/01/18 
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Dins del cicle El teatre de Josep Maria Miró 

Olvidémonos de ser turistas 
de Josep Maria Miró 
Direcció: Gabriela Izcovich 
Una coproducció de Teatro Español (Madrid) i Sala Beckett (Barcelona) 
Del 24/01 al 25/02/18 

 
Nerium Park 
de Josep Maria Miró 
Una producció de Sala Beckett a partir de la producció de Verins Escènics 
De l’1 al 25/02/18 

 

Pool (no water) 
de Mark Ravenhill 
Dramatúrgia: Anna Serrano, Elena Martín i Marc Salicrú (Col·lectiu VVAA) 
Direcció: Anna Serrano, Elena Martín i Marc Salicrú (Col·lectiu VVAA) 
Traducció: Anna Serrano, Elena Martín i Chloe Campbell a partir de la traducció de Pau Gener 
Una producció d’Íntims Produccions i FiraTàrregaDel 8 al 25/03/18 

 

Esmorza amb mi 
d’Iván Morales 
Una producció de Los Montoya amb el suport de la Sala Beckett 
Los Montoya (Companyia Resident de la Sala Beckett la temporada 17-18) 
Una coproducció de Los Montoya i Sala Beckett 
Del 16/05 al 10/06/2018 
 
 
 

Altres espectacles 
Al llarg de la temporada presentarem les activitats i els espectacles inclosos als cicles D.O. 
València i Barcelona: Adéu al cotxe. També anunciarem les mostres corresponents als 
laboratoris de creació i l’exhibició de textos sorgits en el context de cursos i tallers.  
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3. Cicles temàtics de creació, 
pensament i debat 
 

 

 
 

En la programació d’aquesta temporada proposem quatre grans temes d’interès social i/o 

artístic per pensar i aprofundir-hi amb debats, conferències i trobades amb especialistes: 

 

1) Les condicions del cervell 

2) El teatre de Josep Maria Miró 

3) D.O. València: dramatúrgia valenciana d’avui 

4) Barcelona: Adéu al cotxe 

 

 

Del 9/10 al 12/11/17 

Les condicions del cervell 
El segle XXI viurà una revolució pel què fa al coneixement del cervell i els seus 
mecanismes de funcionament, que tindrà una influència innegable en la mirada artística i 
social sobre el món contemporani.  
Amb el cicle Les condicions del cervell la Sala Beckett vol promoure un context obert de 
reflexió i debat sobre diversos àmbits del coneixement del cervell per tal d’ampliar la 
mirada i per analitzar com les diferents condicions d’aquest òrgan afecten la manera de 
percebre el món.  
 
Comissariat: Pastora Martínez (Vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC) 
 
Organitzen: Sala Beckett i Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
Amb la col·laboració de Fundació Pasqual Maragall, Amical Wikimedia i Institut Cajal 
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Del 16/01 al 25/02/18 

El teatre de Josep Maria Miró 
Josep Maria Miró és un dels dramaturgs catalans contemporanis més estrenats 
actualment arreu del món. Coincidint amb la programació de Temps Salvatge de Miró al 
TNC i Olvidémonos de ser turistas i Nerium Park del mateix autor a la Sala Beckett, totes 
dues entitats col·laboraran en l’elaboració de diverses activitats per donar a conèixer l’obra 
de l’autor, la seva trajectòria, els seus referents i el procés d’internacionalització que estan 
vivint els seus textos. 

Les activitats al voltant de la figura de l’autor s’organitzen conjuntament amb el Teatre 
Nacional de Catalunya. 
 

Març 2018 

D.O. València: dramatúrgia valenciana 
d’avui 
La Sala Beckett proposa una programació d’espectacles, lectures i altres activitats 
relacionades amb la dramatúrgia contemporània valenciana. Sota l’encapçalament de D.O. 
València, i seguint el format de la D.O. Illes Balears que vam promoure la passada 
temporada, volem afavorir l’exhibició d’espectacles creats per artistes valencians i ser-ne 
altaveu. 
 

 
Abril 2018 

Barcelona: adéu al cotxe 
En un planeta finit, exponencialment urbanitzat, amb recursos limitats, amenaçat pel 
canvi climàtic, sotmès a l’explosió demogràfica i tenallat per les desigualtats socials, la 
millor forma d’encarar els reptes econòmics, ecològics i polítics que ens depara el futur 
immediat és la ciutat mixta, compacta i policèntrica. Aquesta és la ciutat que havíem 
tingut sempre però que hem desaprès a fer des que ha proliferat el vehicle privat.  

Amb el cicle Barcelona: Adéu al cotxe la Sala Beckett vol promoure un context obert de 
reflexió i debat sobre diferents aspectes relacionats amb l’ús del cotxe des d’una 
perspectiva cultural, ambiental i social que dialogui amb diverses propostes escèniques al 
voltant de la temàtica.  

Comissariat: David Bravo (arquitecte i urbanita)  
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4. Festivals 
 
La Sala Beckett acull al llarg de la temporada diversos festivals i mostres que tenen un 
marcat compromís amb la creació contemporània i amb el diàleg entre creadors i 
espectadors.  
 
 
Del 19 al 22/10/17 

Escena Poblenou 
El Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou és un festival d’arts escèniques 
contemporànies multidisciplinari, implicat amb el territori i amb la realitat social actual. 
Té la vocació de potenciar, donar visibilitat i recolzar creacions que contemplin nous 
llenguatges escènics, noves dramatúrgies, i noves formes de relació amb els públics.  
La Sala Beckett acollirà l’espectacle AÜC de la cia Impuxibles i Likes de Núria Guiu, un 
fragment d’un treball en procés de creació. 
 
Direcció artística: Ada Vilaró 

 
Del 16 al 19/11/17 

RBLS, Festival de Teatre Jove 
RBLS és un festival d’arts escèniques que té com a objectiu primer acostar els joves d’entre 
13 i 18 anys al teatre. Encomanar-los la passió i l’amor per aquest art, descobrir-los espais, 
textos i posades en escena que connectin amb els seus interessos i inquietuds. 
 
Des de la Sala Beckett participarem a RBLS programant l’espectacle Like si lloras creat en 
el marc del laboratori de creació jove ELS MALNASCUTS, així com també un taller 
impartit pels coordinadors d’aquest laboratori. 
 
Direcció artística: Carme Tierz 

 
Del 24 al 26/11/17 

CROQUIS_BCN IV 
CROQUIS és un punt de trobada entre públic i creadors per compartir opinions, dubtes i 
generar debat al voltant de les peces inacabades. És un espai de proves on els artistes 
poden arriscar-se i presentar  una idea o un esbós del treball. Durant la presentació els 
espectadors tenen un paper actiu: es genera l’espai perquè puguin escriure les seves 
opinions de manera anònima i, posteriorment, s’organitza un col·loqui on espectadors i 
artistes dialoguen.  
 
Organitzen: Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia, el Centre Cívic Can 
Felipa i la companyia ATRESBANDES. 
 
Amb el suport de l’INAEM, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 
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Febrer, març i abril 2017  
Alcools 
El festival Alcools va néixer el 2015 amb la ferma voluntat de portar la poesia 
contemporània a escena i aixecar espectacles poètics d'alt nivell i posar de manifest el bon 
moment de la poesia catalana actual, a banda d'estrènyer els lligams entre el món de la 
poesia, la música i el teatre. Volíem treure un moment la poesia dels bars i instal·lar-la als 
teatres, a fi d'arribar a més gent, convertir-la en un fet quotidià.  
 
Hi col·laboren: Institució de les Lletres Catalanes, que organitza el certamen juntament 
amb la Sala Beckett, i la Fundació Carulla, com a patrocinador. 
 
Direcció artística: Andreu Gomila 
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5. Residències i laboratoris de creació 
 
 

 

 
Autora en residència: Clàudia Cedó 
La dramaturga Clàudia Cedó serà l’autora resident d’aquesta temporada. Ella assumeix 
l’encàrrec d’escriure una nova obra que s’estrenarà durant la temporada vinent i, a més, 
s’incorpora com a dramaturga i assessora de l’equip artístic del teatre durant el temps que 
duri la seva residència. 
 

Clàudia Cedó, llicenciada en Psicologia per la UAB i graduada en Art Dramàtic pel 
Centre de Formació teatral El Galliner, de Girona, és autora entre d’altres obres, de 
Tortugues: la desacceleració de les partícules (2014), que va guanyar el Premi Butaca al 
millor text, i L’home sense veu (2016), totes dues presentades amb èxit de crítica i públic a 
la Sala Flyhard de Barcelona. També ha escrit D.N.I, guanyadora del Torneig de 
Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta de Girona, el 2015. 

Per fer un primer tast del teatre de la nostra nova autora resident, la Sala Beckett, amb la 
complicitat de l’admirada Sala Flyhard, reposarà aquest mes de desembre dos dels 
espectacles més aplaudits de l’autora: Tortugues: la desacceleració de les partícules i 
L’home sense veu. 
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Companyies en residència: Arcàdia i Los 
Montoya  
 
La Sala Beckett escull cada temporada dues companyies teatrals professionals per oferir-

los la possibilitat de dur a terme el procés de creació d’un nou espectacle en el context de 

les nostres activitats de creació i exhibició, i amb l’ajut tècnic, artístic i econòmic de la 

pròpia Beckett. 

 

Arcàdia. Dramaturg: Llàtzer Garcia  
La cia. Arcàdia és una companyia teatral creada el 2009. Es va donar a conèixer amb un 

cicle de lectures dramatitzades que es va poder veure a la Nau Ivanow. En els primers 

muntatges es van decantar per espectacles vinculats a la comèdia més evasiva, però a 

partir del 2012 comencen a explorar altres camins per parlar més profundament de les 

relacions humanes en el món d’avui i d’ahir. El seu és un teatre de text, sempre de nova 

autoria catalana, que traslladen a escena de forma essencial i sense artificis. 

 

El projecte que duran a terme a la Sala Beckett du per títol Els nens desagraïts. 

 

Los Montoya. Dramaturg: Iván Morales 
Los Montoya (escena i pantalles) és la nova proposta de l’autor i director Iván Morales. 

Una plataforma sòlida des de la qual el creador vol aixecar projectes teatrals i audiovisuals 

de vocació popular i rigorosa. S’adreça a un públic d’entre vint i quaranta anys, i vol incidir 

en l’escena i les pantalles del nostre país creant una narrativa pròpia, ideològica, artística i 

també industrial per a la gent jove, feta amb la màxima ambició creativa i artesanal 

possible.  

 

El projecte que duran a terme a la Sala Beckett du per títol Esmorza amb mi. 
 

 

Laboratoris 
 

Laboratori ELS MALNASCUTS 
És un laboratori de teatre adreçat a la gent de 16 a 30 anys, professional i no professional, 
perquè pugui experimentar en qualsevol àmbit de les arts escèniques. L’objectiu d’ELS 
MALNASCUTS és ampliar els marcs dins dels quals s’està acostumat a treballar i generar 
un espai de risc i descoberta de noves possibilitats d’expressió. 
 
Els grups de treball d’ELS MALNASCUTS es generen a partir d’una convocatòria oberta, 
de la qual sorgeix l’equip artístic de l’espectacle que es crearà de manera conjunta.  
 
Per a la temporada 2017-2018, hi ha previstes 2 mostres públiques del treballs duts a 
terme en el Laboratori ELS MALNSACUTS: de l’11 al 14 de gener de 2018 i del 31 de maig 
al 3 de juny de 2018. 
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Laboratori Peripècies 
El nou projecte experimental i creatiu del Laboratori Peripècies, que reuneix intèrprets, 
dramaturgues i dramaturgs amb la tutela de Sergi Belbel, se centrarà en el treball sobre la 
idea de Temps. Què és el Temps en el teatre? Quina és la relació entre espai i temps? 
Existeix el temps o només és una il·lusió? 
 
 

L’obrador de filosofia  
Teatre i filosofia en un context obert i creatiu. Espai per a la confecció d’idees i de 
situacions. Lloc de diàleg i d’assaig per al pensament compartit, la intuïció i la lenta cocció 
artesanal de materials inconeguts. 
 
 
Laboratori fruit del cicle Mar de miralls 

Síria: cartografia incompleta 
Recordes on eres el dia que va començar la revolució de Síria? O què estaves fent quan les 
protestes van arribar a Damasc? Recordes què vas fer el dia en què es va organitzar la 
primera manifestació important a la teva ciutat? Sabries imaginar Síria, rere la pantalla de 
fum de les bombes? Retalls d'una Síria viscuda i abandonada, reconstruccions mentals i 
indicis d'un país deixat enrere. 
 
Síria: cartografia incompleta és un projecte en curs nascut del treball compartit entre un 
grup de sirians/-es i de dramaturgs/-gues catalans/-es. 
Els coordinadors del laboratori són els dramaturgs Carles Fernández Giua, Enric Nolla, 
Victoria Szpunberg, Helena Tornero, Marc Villanueva Mir i Joan Yago. 
Amb la col·laboració de l’IEMed (Institut Europeu de la Mediterrània) 
 
 
Laboratori del cicle Les condicions del cervell  

Laboratori Encreuaments 
Laboratori de creació dramatúrgica i escènica amb persones usuàries de la Fundació Joia, 
persones ateses pels serveis de salut mental de Barcelona, creadors vinculats als espais 
Can Felipa, Hangar, L’Escocesa i la Sala Beckett, i altres persones o col·lectius del Districte 
de Sant Martí-Poblenou que puguin estar interessats en el projecte.  
 
Direcció artística: Lali Álvarez i Iván Morales 
Aquest Laboratori forma part del projecte Barcelona Districte Cultural de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 
Laboratori fruit del cicle La revolució dels gèneres 

Laboratoris de gènere: Vieiras i Espai Debut* 
Dos projectes de recerca artística i alguns cursos específics configuren la proposta de 

treball de la Sala Beckett sobre gènere, discriminació i noves identitats. D’una banda, el 

projecte Vieiras, d’anàlisi i creació sobre la definició del gènere. De l’altra, l’Espai 

Debut*, de formació i recerca de noves identitats trans i les seves formes de representació 

en la ficció.  
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6. Formació. Cursos i molt més 
 

 
 

Cursos i tallers 
Durant aquesta temporada continuarem oferint una àmplia gamma de cursos, tallers i 

seminaris, posant un èmfasi especial en l’escriptura dramàtica i la dramatúrgia però sense 

oblidar la resta de disciplines escèniques i altres branques del coneixement.  

Alguns dels professors d’aquesta temporada són Xavier Albertí, Marc Artigau, Glòria 

Balañà, Mercedes Boronat, Pau Carrió, Cristina Clemente, Gabriela Izcovich, Andrés 

Lima, Iván Morales, Jordi Oriol, Pere Riera, Marc Rosich, Joan Sellent, Màrius Serra, José 

Sanchis Sinisterra i Helena Tornero.  

Tutories de dramatúrgia 
La Sala Beckett ofereix tutories de dramatúrgia als autors (estudiants i/o professionals) 

que desitgin que un professor o dramaturg professional els comenti personalment l’obra 

que estan treballant, ja sigui en procés d’escriptura o acabada recentment. 

Projectes amb escoles i instituts 
La Sala Beckett promou laboratoris propis i/o programes compartits amb centres 

educatius a través dels quals els joves podran acostar-se a la creació (sobretot 

dramatúrgica) sota la tutela de professionals i experts. Tant el resultat com algunes etapes 

del procés de creació es presentaran públicament en diversos contextos i formats segons 

les necessitats de cada projecte. 

- Projecte “EN RESiDÈNCIA” d’Iván Morales a l’Institut Joan Fuster 

- Projecte “Treball globalitzat a partir de proposta externa” amb l’Institut Quatre 

Cantons del Poblenou 

- Projecte “emoció i representació” amb l’INS Moisès Broggi 

- Projecte de teatre de les Escoles Pies 

 

Lectures dramatitzades 
Regularment, la Sala Beckett programarà una lectura dramatitzada per donar a conèixer 
nous autors i noves obres. Aquestes lectures són de textos breus sorgits de cursos de 
l’Obrador, textos de nova autoria catalana i textos d’autoria estrangera que volem donar a 
conèixer. 
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7.  Projectes internacionals i autoria 
 

 
 
 

Fabulamundi. Playwriting Europe 
Fabulamundi. Playwriting Europe és un projecte de cooperació entre teatres i 
organitzacions de 10 països europeus que té com a objectiu principal promoure la 
dramatúrgia europea i donar suport al treball dels autors de teatre contemporani en tots 
els països membres, mitjançant la circulació d’obres, la implementació de residències 
artístiques i la producció d’espectacles. 

Amb el suport del programa europeu Creative Europe, l’actual edició del projecte 
Fabulamundi, que té per títol ‘Beyond Borders?’, ha començat el maig del 2017 i 
s’allargarà fins el novembre del 2020. 

La Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia posarà a l’abast dels altres 
socis del projecte les obres de 1o autors catalans: Marc Artigau, Carles Batlle, 
Clàudia Cedó, Guillem Clua, Ferran Joanmiquel, Josep Maria Miró, 
Esteve Soler, Victoria Szpunberg, Helena Tornero i Joan Yago. 
 
Els països i les organitzacions participants en l’actual edició són: 
Itàlia: PAV s.n.c., Associazione culturale AREA06 i Teatro i 
França: La Mousson d’été i Théâtre Ouvert 
Alemanya: Interkulturelles Theaterzentrum Berlin e.V. 
Espanya: Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 
Romania: Teatrul National Targu-Mures i Teatrul Odeon 
Àustria: Wiener Wortstaetten 
Bèlgica: Culture Action Europe – CAE 
Polònia: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy 
República Txeca: Theatre Leti 
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Catalandrama 
Catalandrama (www.catalandrama.cat) és un servei online que permet obtenir, de manera 
fàcil i ràpida, informació sobre autors, textos i traduccions de teatre contemporani escrit 
originalment en català. 

Aquesta temporada hem renovat la pàgina web, fent encara més fàcil i ràpid l’accés a les 
obres traduïdes. 

 
 

Club d’autors 
El Club d’Autors és un espai físic que vol ser lloc de trobada de tots els dramaturgs i 
dramaturgues que ho desitgin per dur-hi a terme reunions, escriure amb tranquil·litat, fer-
hi entrevistes o qualsevol altra mena d’activitat que vulguin proposar.  
 

 

Revista (Pausa). 
(Pausa.) Quadern de Teatre Contemporani és una revista de reflexió i assaig vinculada a 

l’actualitat teatral i també relacionada amb els focus de pensament i debat de la Sala 

Beckett. 
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8. Personatges de la Beckett 
 

 
 
 
Dramatis personae és l’expressió llatina que es fa servir per designar la llista sencera de 
personatges que intervenen en l’argument d’una obra de teatre. 
 
La Sala Beckett té el seu propi dramatis personae, que recull el nom de tota la gent que li 
dóna suport i que participa activament en cada temporada: autors, intèrprets, alumnes i 
espectadors habituals que hi col·laboren amb el seu ajut. En aquesta nova etapa, 
comptarem amb espectadors, alumnes de l’Obrador, creadors professionals i veïns del 
barri per tirar endavant un projecte artístic i social que és de tots. 
 
Preu: 30 euros anuals. 
 
Què inclou el carnet Dramatis Personae de la Beckett? 
 

- Preu especial en tots els espectacles i activitats de la Sala 
- Accés prioritari a activitats especials: col·loquis, debats, trobades, etc. 
- Activitats exclusives gratuïtes 
- Accés preferent a les instal·lacions de la sala 
- Recepció de comunicacions especialitzades 
- Participació en processos de decisió de programació 
- Per a més informació sobre els avantatges del carnet contacta amb 

personatges@salabeckett.cat 
 
 

  
 

 

personatges@salabeckett.cat
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Més informació  

www.salabeckett.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aloma Vilamala · Premsa 

Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 

C/ Pere IV, 228-232 

T: 93 284 53 12 

premsa@salabeckett.cat 

www.salabeckett.cat 

 

 

 

http://salabeckett.us10.list-manage1.com/track/click?u=0842c0152625e0f228df92864&id=2a6a8e6197&e=cf1c5bee11
http://www.twitter.com/salabeckett
http://www.facebook.com/salabeckett
http://www.salabeckett.cat/
http://instagram.com/salabeckett
mailto:premsa@salabeckett.cat
http://salabeckett.us10.list-manage1.com/track/click?u=0842c0152625e0f228df92864&id=2a6a8e6197&e=cf1c5bee11

