
PIRÒMANS

Els piròmans són aquelles persones obsessionades 
en provocar incendis però també aquelles que 
són propenses a observar-los amb ulls ardents. 
Diuen que tots portem un piròman dins. I tu, 

quin tipus de piròman creus que ets? Dels que observen 
o dels que cremen? Piròmans ens mostra un mosaic de 
naturaleses humanes ferides o feridores que viuen en 
un espai rural que sempre està a punt d’incendiar-se. 

Sinopsi

L’Àngel és un jove que no sap com enfrontar-se a la seva 
nova condició de tetraplègic i passa el seu dia a dia 
tancat a casa mirant sèries al portàtil. El jove manté 
intacte el seu desig sexual però amb les mans atrofiades 
no es pot fer ni una trista palla. L’única persona que 
el pot ajudar és la seva mare, que es desviu pel seu nen.
L’Anna i el Francesc es volen casar i formar una família 
fins que un dia descobreixen que pateixen una greu 
malaltia i els seus somnis comencen a trontollar.
A Can Campdepadrós tenen un secret: la seva filla és una 
piròmana. 20 anys després han decidit explicar-ho a La 
Marató sobre malalties mentals de la televisió pública 
del seu país.
Ells són els piròmans.
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de Josep T. París 
25/09/2019 a les 19h

Lectura dramatitzada

En cartell

Fins al 13/10/2019
Una gossa en un descampat
de Clàudia Cedó
amb Pep Ambròs, Anna Barrachina, 
Queralt Casasayas, Míriam Monlleó, 
Xavi Ricart i Maria Rodríguez
Sala Beckett i Grec Festival de 
Barcelona



Amb el suport de: Amb el patrocini de:

Josep T. París

Josep T. París és llicenciat en 
Comunicació Audiovisual i en Dret. 
Ha treballat com a periodista a 
programes de TV3, el 33 i IB3 i des 
de fa sis anys explora l’ecosistema 
cultural de Barcelona al programa 
Àrtic de Betevé. 
 
El 2018 va dirigir el documental 
Menors lluny de casa per al 
programa 30 minuts de TV3. S’ha 
format com a guionista i dramaturg 
al Taller de Guionistes, l’Ateneu 
Barcelonès i la Sala Beckett. 
La seva primera obra de teatre, 
Piròmans, ha guanyat el Premi 
Ciutat de Manacor 2019.

Properes activitats

05/10/2019 
Xerrada 
Morir abans de néixer 
a càrrec de Clàudia Cedó, Paula Bonet 
i Núria Jar

15/10/2019 
Xerrada 
La mort del Sàpiens
a càrrec de Pedro Azara, Joana Maria Pujades
i Jordi Serrallonga

19/11/2019 
Xerrada 
Que no mori la llum
a càrrec de Jaume Subirana, Sònia Moll 
i Jordi Pàmias
 
Cicle de xerrades organitzat per la Sala Beckett i 
la Universitat Oberta de Catalunya

MEMENTO MORI. RECORDEM-NOS DE MORIR

Propers espectacles

02, 03 i 04/10/2019
Memento mori o la celebración de la muerte
Una conferencia autoficcional de Sergio 
Blanco
Sala Beckett

Del 10 al 20/10/2019
No m’oblideu mai
de Llàtzer Garcia, Elies Barberà i Marta 
Montiel a partir de testimonis reals
amb Elies Barberà i Marta Montiel i la 
col·laboració d’Edu Vásquez
Mithistòrima Produccions i Sala Planeta

19 i 20/10/2019
360 grams
d’Ada Vilaró 
amb Ada Vilaró
Festival TNT i Festival Escena Poblenou

Del 24/10 al 03/11/2019
Fuck you modern family (o todo sobre mi 
abuela)
de Berta Prieto i Lola Rosales
amb Berta Prieto, Lola Rosales i Betsy 
Túrnez
Cia. Aura al pou, Bitò Produccions i 
Sala Beckett

MEMENTO MORI. RECORDEM-NOS DE MORIR

08/10/2019 
Recital 
Arrel Trinitat 
amb Anna Gual en el marc del Festival Alcools

16/10/2019 
Lectura dramatitzada 
Tripalium 
de Lucas Ubach


