
TEXTOS PER NO RES

A Samuel Beckett sempre se’l podia trobar als 
bars de París o de Dublín com a bon amant de 
la cervesa i de la conversa que era. O, si 
més no, això és el que hem llegit o imaginat. 

Ara el podrem tornar a trobar al bar de la Sala 
Beckett, amb nou escenes escrites expressament per 
a l’ocasió per alguns dels dramaturgs i dramaturgues 
més “beckettians” de l’escena catalana actual.  
 
Textos per no res també es podria haver titulat “La nit 
que Samuel Beckett va fer una cervesa amb…”.
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amb Iván Morales, Marc Rosich i Mercè Sarrias
18/12/2019 a les 18:30h | El Menjador de la Beckett

Lectura de textos breus a partir de l’obra i la figura de Samuel Beckett

CICLE SAMUEL BECKETT

Textos per ordre de lectura:
·Ens direm adeu algun dia? d’Iván Morales
·Irresolució de Marc Rosich
·El dia que Beckett va quedar per fer una cervesa amb 
un actor jove de Mercè Sarrias

El llibre de 
Textos per no res  
està disponible a 
la taquilla de la 
Beckett per 5€.

#TextosPerNoRes



Amb el suport de: Amb el patrocini de:

Iván Morales

Marc Rosich

Mercè Sarrias

Actor, director, dramaturg i guionista, membre de la companyia de teatre 
Prisamata.
Com a actor, ha participat en diverses sèries de televisió i en pel·lícules com 
La caja Kovak (Daniel Monzón, 2006), Remake (Roger Gual, 2006), La silla (Julio 
D. Wallovits, 2006) o Una casa de bojos (Cédric Klapisch, 2002).
Com a guionista, la seva firma apareix a les pel·lícules El truco del manco 
(Santiago A. Zannou, 2008), guanyadora de tres premis Goya, i Mi dulce (Jesús 
Mora, 2001). També ha escrit i dirigit els curts Dibujo de David (2007) i Ha 
llegado el momento de contarte mi secreto (2000).
En teatre, a més de fer d’actor en nombrosos muntatges, ha escrit i dirigit 
Sé de un lugar, guardonada amb el Premi Butaca 2012 al Millor espectacle de 
petit format i el Premi Time Out Barcelona 2012 a la Millor obra de creació. 
Posteriorment, ha estat el responsable de Jo mai, estrenada al Grec 2013 
Festival de Barcelona, i Cleòpatra, estrenada al Teatre Lliure el 2015. El 2017 
obre la temporada a la Sala Villarroel amb La calavera de Connemara de Martin 
MacDonagh, i el 2019 estrena La partida d’escacs de Stefan Zweig al Teatre 
Romea.

Marc Rosich (Barcelona, 1973) és dramaturg i director d’escena. Llicenciat en 
periodisme i traducció, és director artístic d’Òpera de Butxaca i Nova Creació. 
S’ha format en l’escriptura dramàtica a la Sala Beckett de Barcelona, on 
actualment imparteix cursos de dramatúrgia, també fa de professor a l’ESAD Eòlia 
i a l’Institut del Teatre.
Entre els seus textos originals destaquen: Ocaña Königin der Ramblas, A mí no 
me escribió Teneesee Willams, ¿Qué fue de Andrés Villarrosa?, A tots els que 
heu vingut, Limbo, La mujer venida del futuro, Rive Gauche, Car Wash (tren de 
lavado), N & N, núria y nacho, Surabaya (obra finalista del Premi Fundació Romea 
2004) i Copi y Ocaña, en el purgatorio.
Com a llibretista ha estrenat Cantos de Sirena amb Carlus Padrissa – La Fura 
(Lucerna), Bazaar Cassandra d’Enric Palomar (Neuköllner Oper, Berlín), Fang i 
Setge de Salvador Brotons (Passió d’Olesa), i les òperes Java Suite (Basel), 
Lord Byron (Darmstadt/Liceu) i La Cuzzoni (Darmstadt), les tres amb Agustí 
Charles.

Llicenciada en Ciències de la Informació per la UAB. La seves últimes obres 
són Eva i Adela als afores, estrenada el març del 2017 a la Sala Beckett, 
i Fes-me una perduda, estrenada a la Muestra de Teatro Español de Autores 
Contemporáneos d’Alacant i al Teatre Eòlia de Barcelona (2017). El 2012 estrena 
Quebec-Barcelona amb el Théâtre Sortie de Secours del Quebec. El 2011, L’any 
que ve serà millor (La Villarroel), obra col·lectiva, i Santi’s RIP (Fira de 
Tàrrega, 2011). Anteriorment, i dins del T6 del TNC, va presentar Informe per 
a un policia volador (Sala Muntaner, 2009) i En defensa dels mosquits albins 
(TNC, 2008). A més, és autora d’Una lluita molt personal (2004), La dona i el 
detectiu (Sala Beckett, 2000), Un aire absent, escrita el 1997 amb un ajut del 
Centre Dramàtic, Àfrica 30 (premi Ignasi Iglesias i accèssit del Maria Teresa 
de León el 1996; estrenada a la Sala Beckett el 1998) i Al Tren (1995). És també 
guionista de televisió.


