
Embús
d’Andreu Rifé i Emma Riverola
Direcció: Ferran Utzet
Lectura dramatitzada
27/03/2018
A les 20:30h

Una veterana escriptora de prestigi en plena crisi existencial, una 
jove activista social encesa d’indignació i un home que té pressa 
per arribar a l’hospital on la seva dona acaba de trencar aigües. Tots 
tres es troben aturats, cadascú sol dins el seu cotxe, en un imprevist 

i inacabable embús de trànsit. Les urgències vitals i els plans més immediats 
queden forçosament congelats. El temps es relativitza, les més íntimes seguretats 
trontollen; tot pren un enfoc nou i el que estava perfectament planificat entra 
en crisi.

FitxaArtística
Autoria: Andreu Rifé i Emma Riverola
Direcció: Ferran Utzet

Repartiment: Montse Morillo, Teresa 
Vallicrosa i David Vert

Disseny sonor: Raúl Juan

Durada: 1h 20min

Aquesta lectura dramatitzada forma part del cicle Adéu al cotxe! Com 
alliberar Barcelona del vehicle privat?

Cicle
AdéualCotxe!
Conferències
La reconquesta del carrer
Conferència de Manu Fernández
10/04/2018

L’urbanisme després del cotxe
Conferència de Maria Buhigas
17/04/2018

El canvi de paradigma
Conferència d’Antonio Turiel 
24/04/2018

Instal·lació
Inutilitario (Escultura)
de Guillermo Basagoiti, amb la col·laboració 
d’Olga Solà, Xavi Serch, Oriol Terrats i 
Javier Luján



C
om portar a escena la idea de la reconquesta de l’espai públic? Aquesta, potser, ha estat la principal premissa 
de la que parteix aquest projecte.
Un embús en una carretera perduda pot ser l’escenari perfecte per tal que els autors treguin al terreny de joc 
els seus personatges per esperonar-los. Uns personatges que, frustrats per haver d’interrompre l’assoliment 
de les seves respectives fites – tots tres fugen d’alguna cosa o pretenen arribar a un punt important de les seves 
vides -, es veuran obligats a sortir del confort de les quatre finestres del seu cotxe privat i, sense gairebé ni 
adonar-se’n, aniran ocupant l’espai públic i el compartiran amb els seus dos veïns. S’hi trobaran cara a cara, 
es miraran als ulls, es discutiran… Es reconeixeran a ells mateixos.

Quin millor regal es pot desitjar quan un no sap com aturar la seva vida ni per respirar-la. Andreu Rifé

Amb el suport de:

Amb la patrocini de:

Amb la col·laboració de:

Andreu Rifé (Barcelona, 1973). Músic i artista escènic. Té 

publicats quatre àlbums discogràfics (Premi Enderrock 

2010 i 2013) i és autor també de peces teatrals i 

performàtiques: Terròs, Roba’m la cartera, Cuarto de libra 

i Què en sap l’aigua de l’èxit? Actualment és coordinador de 

l’Obrador de filosofia de la Sala Beckett.

AndreuRifé

EnCartell
Festival Alcools. Poesia en escena
03 d’abril: Barcinada 2018. David Castillo i 
Blanca Llum Vidal
10 d’abril: Fletxes. Dolors Miquel i Jordi Busquets
Del 20 al 22 d’abril: La cremallera. Martí Sales
24 d’abril: Nura. Ponç Pons i Guiem Soldevila 
15 de maig: Escenaris de la poesia contemporània 
Jornada coorganitzada pel grup de recerca 
Literatura Catalana, Món Editorial i Societat, 
LiCMES (UOC)

El lugar donde rezan las putas o 
Que lo dicho sea
de José Sanchis Sinisterra
Amb Paula Iwasaki i Guillermo 
Serrano
Una producció del Teatro Español 
del 02 al 06/05/2018 

Sé de un lugar
d’Iván Morales
Amb Anna Alarcón i Xavi Sáez
Una producció de losMontoya. 
(pantalla & escena)
del 04 al 06/05/2018

Distància
de Roger Torns
Amb Laura Daza, Alba Florejachs i 
Jose Pérez Ocaña
Una producció de H.I.I.I.T. 
de l’11 al 20/05/2018

Esmorza amb mi
d’Iván Morales
Amb Anna Alarcón, Andrés Herrera, 
Mima Riera i Xavi Sáez
Una producció de losMontoya. 
(pantalla & escena), cia resident a la 
Sala Beckett
del 16/05 al 10/06/2018

PropersEspectacles

AdéualCotxe!

Espectacles

L’Empestat
de Jordi Oriol
Direcció: Xavier Albertí
Amb Jordi Oriol i Carles Pedragosa
del 06 al 29/04/2018

Granotes
d’Oriol Morales
Direcció: Oriol Morales
Amb Gerard Bosch
del 06 al 08/04/2018

Motor i veu
Mostra del laboratori del cicle ‘Adéu 
al cotxe!’
del 12 al 15/04/2018

La cremallera
de Martí Sales
Direcció: Jordi Oriol
Amb Martí Sales
del 20 al 22/04/2018

Yo inacabo
de Pablo Rosal
del 27 al 29/04/2018 

Meditació

Una estona de silenci
Meditació, els divendres abans dels 
espectacles
del 06 al 27/04/2018

Els espectacles que us proposa la Sala Beckett dins el cicle Adéu al cotxe! Com 
alliberar Barcelona del vehicle privat? no aborden directament el tema de la 
mobilitat urbana o la necessitat de repensar-ne les condicions, però, cadascun a la 
seva manera, són exemple d’una determinada manera de concebre la comunicació 
escènica, amb especial respecte per la dimensió humana, artesanal, pausada, 
interactiva i creativa de la relació entre actors i espectadors.

Emma Riverola (Barcelona, 1965). Escriptora i articulista. 

Té diverses novel·les publicades. La darrera és El hombre 
que mató a Messi (Edhasa, 2015). Actualment és columnista 

del diari El Periódico i de la revista Woman. També ha 

col·laborat amb el diari El País.

EmmaRiverola


