
Ya,Ya

La iaia ha desaparegut. Aquesta és l’espurna 
que encén les vides d’una família 
monoparental, veïns d’un barri d’extraradi, 
que fins aleshores es feia càrrec de l’àvia 

paterna. El temps és clau, s’ha de reaccionar 
de pressa, però el descobriment del diari del 
Toni, el fill menor, posa en dubte el seu grau 
d’implicació en tot plegat. Quina importància 
se li pot donar a la ficció quan aquesta parla 
directament de la realitat més propera? Què 
implica envellir i fins a on podem arribar per 
egoisme? La urgència de la situació requereix 
serenitat, però res pot ser serè si flaqueja la 
confiança i veus del passat encara ressonen.                                 
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de Raúl Moreno
02/04/2019 a les 19h 

Lectura dramatitzada 

04/04/2019
Jornada
Construyendo a Eva: Capítulo 2 de Julia Gorostidi
Activitat a porta tancada entre tres dramaturgs de la Sala 
Beckett i una artista resident a l’Hangar.

Properes activitats del cicle

Joves i ficció en temps 
digitals
Quina és la porta d’entrada a la ficció 
pels joves d’avui? Quin lloc ocupa en 
les seves vides? Com s’hi relacionen? És 
veritat que no llegeixen?  
Quin paper hi juguen les sèries de 
televisió, els videojocs o les xarxes 
socials? I què passa quan ens fem grans? 
Què en fem dels contes de quan érem 
infants? Què ens expliquen sobre el món? 
Amb el cicle Res no és mentida. Joves i 
ficció en temps digitals la Sala Beckett i 
la UOC volen promoure una reflexió crítica-
lúdica sobre la ficció i el món juvenil: 
quins són els eixos de ficció i realitat 
que articulen els públics més joves, quines 
són les noves convencions estètiques i 
literàries i com estan relacionades amb els 
universos digitals –des dels videojocs als 
youtubers–.

Comissariat: Elisenda ardèvol 
(Professora de la UOC)
Organitzen: Sala Beckett i Universitat 
Oberta de Catalunya

09/04/2019
Lectura
3er Micròfon Obert de la Sala Beckett
Lectura de textos teatrals breus de nova 
creació entorn al tema ‘Veritats i mentides’



Raúl Moreno (Barcelona, 1992) 
és graduat en Comunicació 
Audiovisual i diplomat en 
Guió de Cinema i Televisió. 
Com a actor ha format part de 
companyies com Magatzem d’ars, 
Duram Teatre, Teatracció o La 
Cantera. 
El 2016 escriu i interpreta 
la seva primera obra, 
Pasos, amb la qual guanya el 
premi Promesa del festival 
Mostra’t de Barcelona. Des 
d’aleshores combina la seva 
vessant interpretativa amb 
la música (és cantautor del 
projecte Txaro) i el guió de 
curtmetratges com Vin Diesel 
(2018) o Un adiós complicado 
(2018).

Raúl Moreno 

Amb el suport de: Amb la patrocini de:

En cartell
Fins al 14/04/2019
Andrea pixelada
de Cristina Clemente
Direcció: Marianella Morena
Amb Borja Espinosa, Àssun Planas, Mima 
Riera i Roser Vilajosana
Sala Beckett, El Pavón Teatro Kamikaze i 
Teatre Principal de Palma

Fins al 14/04/2019
Suite TOC núm 6
de Les Impuxibles, Judith Pujol i María 
Velasco
Direcció: ariadna Peya i Clara Peya
Amb Èlia Farrero, ariadna Peya, Clara Peya, 
Pau Vinyals i adrià Viñas
Les Impuxibles, cia resident a la Sala 
Beckett

Properament
El 16/04/2019
David Carabén, poesia i música
Recital de David Carabén en el marc
del Festival alcools

Del 25/04/2019 al 12/05/2019
La lleugeresa i altres cançons
d’Ivan Benet i Víctor Borràs
Direcció: Ivan Benet
Amb aida Oset
Una producció de Cia. Teatre Nu amb la 
col·laboració del Festival Temporada Alta i el 
suport de la Sala Beckett

Del 02/05/2019 al 26/05/2019
Els ocells
de La Calòrica a partir de l’obra 
d’Aristòfanes
Direcció: Israel Solà
Amb Xavi Francés, aitor Galisteo-Rocher, 
Esther López i Marc Rius
Una producció de La Calòrica amb la 
col·laboració del Festival Temporada Alta i 
el suport de la Sala Beckett

COMPANYIA RESIDENT

Iniciació a la dramatúrgia
De l’11/04 al 20/06/19
L’escriptura inesperada, amb 
Helena Tornero
Del 29/04 al 17/06/19
De l’íntim al públic: com 
escriure teatre des del
jo, amb Denise Duncan
Del 08/05 al 26/06/2019
Aprendre a tocar l’instrument, 
amb Jan Vilanova

avançats de dramatúrgia
Del 26/04 al 14/06/19
Les claus de la comèdia (Què fa 
que la comèdia funcioni i què 
l’espatlla), amb Marc Martín
Del 30/04 al 11/06/19
Set textos (o més) per a 
comprendre el drama 
contemporani en els últims set 
anys, amb Carles Batlle
Del 06/05 al 10/05/19
Monólogos para actrices 
desesperadas (y algún actor), amb 
José Sanchis Sinisterra
Del 27/05 al 31/05/19
Contra la dictadura del drama, 
amb Ferran Dordal i Lalueza.

Cursos de primavera 

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.
Participació en processos de decisió de programació. 
Descompte a El Menjador de la Beckett, a la llibreria 
NoLlegiu i al cinema Zumzeig. 

Per a més informació sobre els avantatges del carnet 
contacta amb personatges@salabeckett.cat o dirigeix-te a 
taquilla.

Vols ser un personatge 
de la Beckett?


