
Suite toc núm 6

Q uins són els paràmetres que 
estableixen una societat sana? 
Suite TOC núm 6 és un concert, un 
espectacle, un espai fronterer 

d’identitats velades per donar llum a 
un tema silenciat i amb poc espai en 
la nostra societat: la simptomatologia 
del TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu). 
Una aproximació a la perifèria dels 
discursos oficials contra l’hegemonia 
de les mirades imperants.

Fitxa Artística
Autoria: Les impuxibles, Judith Pujol i maría Velasco
Direcció: Ariadna Peya i clara Peya
Textos: maría Velasco
Traducció: Judith Pujol
Coreografia: Ariadna Peya
Música: clara Peya

Intèrprets: Èlia Farrero, Ariadna Peya, clara Peya, 
Pau Vinyals i Adrià Viñas

Assessorament artístic: Judith Pujol
Escenografia: Judit colomer mascaró
Disseny d’il·luminació: Jordi Berch
Disseny de so i mescles: carles Bernal
Vestuari: marc udina
Ajudant d’escenografia: idoia costa
Fotografia: Sílvia Poch
Comunicació: Sònia González i Anna Aurich (coSmicA) 
Assessorament de moviment: olga Lladó
Assessorament de continguts: Xavier cela Bertran
Assessorament de llengua de signes catalana: Berta 
Frigola
Ajudant de direcció: David teixidó
Assistència de direcció: maria Roig
Producció executiva: Gràcia camps miró

Durada: 1h 15min

Agraïments: manel carrasco Buxeda, Vicenç colomer, 
Anika Ber, Aleix Fauró, Laura Vila Kremer, Wanja 
Kahlert, maria González, L’endoll i marta mariñas

Gràcies pels teclats: montse Basart, carles Bernal, 
Gràcia camps, carme canet, Agnés Farnarier, Pol 
Galofre, Ariadna Giaccilevitch, edgar Gómez, isis 
martín, Roger moré, Anna Piferrer i isabel Vinardell

una producció de Les impuxibles amb el suport de la 
Sala Beckett i de l’icec.

Amb la col·laboració de:

temporada 2018/2019
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat • T.: 93 284 53 12

Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que passa a la Beckett!
facebook.com/SalaBeckett  •  @salabeckett  •  instagram.com/salabeckett

del 20/03 al 14/04/2019. De dimecres a dissabte a les 20h. Diumenge a les 18h

de Les impuxibles, Judith Pujol i maría Velasco

en memòria d’en Joel i en manuel

Aquest és un espectacle accessible 
per a persones sordes. La llengua de 
signes és un llenguatge escènic més

Fotografia: Sílvia Poch



Doctora en Comunicació Audiovisual, escriptora, 
creadora escènica i coordinadora del Màster en 
Pensament i Creació Escènica Contemporània de 
l’ESADCYL.
Ha publicat més de dotze obres de teatre, entre 
les quals destaquen Manlet, Líbrate de las 
cosas hermosas que te deseo, Si en el árbol 
un burka o Escenas de Caza, totes estrenades 
(CDN, Pavón-El Kamikaze, red alternativa i 
festivals internacionals). Ha obtingut premis 
com l’accèssit Marqués de Bradomín o el Premi 
Ciutat de València Max Aub, i alguns dels seus 
títols han estat traduïts a l’eusquera, al 
francès, a l’italià o al turc. Com a directora 
d’escena, ha dirigit Günter, Los Dolores 
Redondos (acción) o La Espuma de los días. 
També ha firmat adaptacions, creacions teatrals 
per a adolescents, dramatúrgies per a dansa 
(col·laborant amb la companyia italoespanyola 
Kor’sia) i guions de cinema.

Amb el suport de: Amb la patrocini de:

Teatre familiar a 
La Beckett

maría Velasco 

Les impuxibles Judith Pujol 
Les Impuxibles són la fusió artística 
d’una pianista i una ballarina: Clara 
i Ariadna Peya, germanes, creadores 
i intèrprets. Una fusió que conté la 
potència de la qualitat artística de 
cadascuna per separat i l’harmonia del 
vincle que les uneix.
Treballen la barreja de llenguatges. Una 
recerca que relaciona música i moviment 
amb altres disciplines escèniques, una 
investigació que les condueix, sense 
fi, cap a la construcció d’un llenguatge 
propi. Per això aposten per la constant 
cooperació i les aliances entre creadors 
i universos.
El compromís social ha fet créixer en 
Les Impuxibles la necessitat de fer 
servir l’art com a altaveu de denúncia i 
canvi social, amb un clar posicionament 
pel que fa a la política d’igualtats.
Suite TOC número 6 és el novè espectacle 
de la companyia. Aquests són alguns dels 
espectacles de la seva trajectòria: 
Limbo (Teatre Gaudí, Sala Beckett, 
Fira Tàrrega, gira), Aüc, el so de 
les esquerdes, estrenat dins el Grec 
Festival de Barcelona (la Seca Espai 
Brossa, Sala Beckett, Teatre Lliure, 
actualment en gira) i Paintball 
(Agitart, Fira Tàrrega, actualment en 
gira).
Aquesta temporada, Les Impuxibles és 
companyia resident de la Sala Beckett.

Llicenciada en Història de l’Art a la Universitat 
de Barcelona i en Art dramàtic en l’especialitat 
Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre 
de Barcelona. És cofundadora de la companyia 
Obskené. Com a directora ha estrenat diversos 
espectacles de dramatúrgia contemporània, com De 
carenes al cel d’Albert Boronat i Judith Pujol, 
País sense paraules de Dea Loher, Este no es un 
lugar adecuado para morir d’Albert Boronat o 
Hamlet és mort d’Ewald Palmesthofer.
Ha format part d’equips artístics en projectes 
de Site-specific com la Gran Rifa d’un fabulós 
viatge a Mèxic, junt a la companyia mexicana 
Teatro Ojo a Fira Tàrrega o Plàcido Mo de 
Magda Puig al Festival TNT. També ha exercit 
d’assistent de direcció en peces de caràcter molt 
diferent, com a l’obra audiovisual La Incorrupta 
de Tamar Guimaraes, Museu Reina Sofia de Madrid 
o en espectacles teatrals com La Rosa Tatuada de 
Tennessee Williams al CDN, Només són dones de 
Carmen Domingo (estrena TNC 2015), El president 
de Thomas Bernhard (Temporada Alta 2014) i Krum 
de Hanoch Levin (Teatre Lliure, 2014) dirigits 
per Carme Portaceli.

Fotografia: Kiku Piñol

en cartell
Del 13/03 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

23, 24, 30 i 31/03/2019
Les clinck
de cristina clemente
Direcció: Ricard Soler i mallol
Amb Queralt casasayas, magda Puig i Bàrbara 
Roig
Les Bianchis

Aquest espectacle diposa de servei 
d’acollida d’infants durant les 
representacions de diumenge.
Més informació: www.salabeckett.cat

Atenció! nous cursos de primavera
Cursos amb Helena Tornero, Denise Duncan, Jan 
Vilanova, María Velasco, Marc Martín, Carles 
Batlle, José Sanchis Sinisterra, Ferran Dordal i 
Lalueza, Martín Slipak, La Ruta 40, Ferran Utzet, 
Carlota Subirós i Albert Lladó. 
Consulta’ls a www.salabeckett.cat/cursos


