
 

La Ruta 40 i Carlota Subirós 
exploren les lluites col·lectives 

històriques en el seu últim 
espectacle Una lluita constant 

 

Una lluita constant comença funcions el proper 14 de novembre i es 
podrà veure fins al 8 de desembre  

 
 L'espectacle és fruit de la investigació duta a terme per La Ruta 40 

durant la seva residència a la Sala Beckett 
 

La peça està interpretada per Alberto Díaz, Albert Prat, Alba Pujol i 
Maria Ribera 

Una lluita constant és un projecte d'investigació dramatúrgica, escènica i 
actoral entorn del compromís polític en moments convulsos. 
 
A partir de la referència simbòlicament inaugural del maig del 68, la peça salta 
lliurement a través de cinc dècades, des del final del franquisme fins a 
l'actualitat, resseguint alguns fils essencials: la lluita obrera, la lluita 
feminista, la lluita per l'habitatge digne, la lluita contra la 
precarització. 
 
La peça és fidel a les derives del propi procés de recerca, basat en la intuïció, en 
la fascinació per l'aprenentatge i en la descoberta de tot allò present que el 
passat conté, i recull la idea de que la revolució és un procés 
d'autoeducació.  

El resultat és un espectacle collage que explora moments significatius de 
la lluita col·lectiva per transformar el món i que alhora qüestiona els 
propis mecanismes de memòria i recreació històrica: teatre 
documental, arxius, testimonis o documents audiovisuals. 

https://www.salabeckett.cat/espectacle/una-lluita-constant/


 

 

La Ruta 40, companyia resident a la Sala Beckett 
 
L’activisme polític és el tema escollit pel projecte de recerca i creació escènica 
de La Ruta 40, companyia resident de la Sala Beckett la temporada 2018/19, i la 
directora d’escena Carlota Subirós.  
 
La Ruta 40 és una companyia de teatre de text fundada l’any 2011 a Barcelona. 
Està integrada per Alberto Díaz, Albert Prat, Sergi Torrecilla, Maria G. Rovelló i 
Xesca Salvà. Genera projectes propis, tant de creació com de representació de 
textos ja existents. Ha estrenat 8 espectacles, a partir de textos clàssics (Harold 
Pinter i Thornton Wilder) i contemporanis (Josep Maria Miró, Albert Arribas, 
Marc Artigau o Romina Paula). L’any 2015 guanya el Premi Butaca a millor 
espectacle de petit format per El llarg dinar de Nadal i resulta finalista del 
Premi de Teatre BBVA en dues ocasions, amb El llarg dinar de Nadal i Cúbit. 
 

Informació pràctica 
 

Una lluita constant 
de La Ruta 40 i Carlota Subirós 

Del 14/11 al 08/12/2018 
De dimecres a dissabte, 20:30h. Diumenge, 18:30h 

Sala de baix 
De 9€ a 18€ 

 
 

Maria Espada 
Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 

C/ Pere IV, 228-232 
Telf: 93 284 53 12 

premsa@salabeckett.cat 
www.salabeckett.cat 
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