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de Samuel Beckett i Morton Feldman
07, 08 i 09/11/2019. A les 20h.

Samuel Beckett va escriure per a la BBC l’obra radiofònica 
Words and Music, amb dos personatges, Joe i Bob. Són dues 
veus de la consciència i representants de la creació 
poètica; el primer amb la paraula i el segon amb la música, 

i dialoguen entre si per tal d’inspirar a Croak, el seu “amo”, 
que existeix entre el so i el sentit i mediatitza l’acció.

Anys més tard de l’escriptura del text, Morton Feldman en va 
compondre la música definitiva, i el resultat es va representar 
el 1987, any de la mort del mateix compositor.

L’actor Nao Albet i el músic i director artístic del Grup 
Instrumental bcn216, David Albet, van presentar aquest espectacle 
a l’Auditori de Barcelona l’hivern de 2017.

El reprenem ara per engegar el cicle d’homenatge que la Sala 
Beckett vol rendir a l’autor que li va deixar el seu nom. Ho fem 
en commemoració dels 30 anys de la seva mort i també dels 30 anys 
de l’obertura de la sala al públic.

Autoria: Samuel Beckett i Morton Feldman 
Traducció: Nao Albet amb la col.laboració 
de Jaume Gallemí 
Direcció: Nao Albet 
Direcció musical: David Albet 

Repartiment: Nao Albet, Jordi Figueras i 
Anna Hierro 

Amb la participació del Grup de Cambra de 
l’ESMUC: Meritxell Passalamar (flauta 1), 
Julia Catherina Smith (flauta 2), Maria 
Erra (violí), Beatriz Àlvarez (viola), 
Queralt Giralt (violoncel), Andrea Garcia 
(piano) i  Rubén Bañuelos (vibràfon)
 
Escenografia: Max Glaenzel 
Il·luminació: August Viladomat 
Vestuari: Sílvia Delagneau 
Vídeo: Celia Giraldo 
Subtítols: Oslo Albet 
Ajudantia d’escenografia: Maria Gallemí 
Assessorament de moviment: Laia Duran 
Producció executiva: Anabel Labrador
 
Agraïments: Marcel Borràs, Jaume Gallemí, 
Fermí Reixach, Indi gest – Jordi Oriol, 
Carles Pedragosa, Blanca Valletbò, Marta 
Mas, Andrea Carbó, Pau Balaguer, Enric 
Aragonès, Damien Bazin i Teatre Nacional 
de Catalunya.
 
Una producció de l’Auditori de Barcelona 
i Grup Instrumental bcn216
 
Amb la col·laboració de l’ESMUC  
 
Espectacle en anglès sobretitulat en 
català
 

CICLE SAMUEL BECKETT

Fotografia: Clàudia Serrahima

#WordsAndMusic     



Amb el suport de: Amb el patrocini de:

Properament

Cicle Samuel Beckett

Hem decidit celebrar la doble efemèride dels 30 anys del naixement de la Sala Beckett i els 30 
anys de la mort de l’autor que li va donar el nom, amb un doble propòsit: Atrevir-nos a parlar 
de la mort en cadascun dels espectacles d’aquesta temporada, i dedicar un cicle específic 
d’homenatge a l’autor que va fer néixer el teatre contemporani en la cultura occidental. 
Amb Beckett el món queda definitivament tancat en un escenari, i la mort, segurament atònita, 
n’esdevé l’espectadora implícita. 
Beckett desafia la mort amb els seus personatges i amb les situacions en què es troben, amb els 
pocs recursos expressius que queden a l’abast en un món devastat i perplex. 
Les obres de Samuel Beckett són un tauler de joc en què les peces (persones, personatges, 
esborranys de persona) malden per mantenir-se vives malgrat les més adverses i absurdes 
circumstàncies, i a vegades, fins i tot, malgrat elles mateixes.
L’humor, l’autosuficiència, l’escatologia, els renecs, els jocs de paraules primer. Després, 
en les darreres obres, amb prou feines la veu, el petit gest, el record llunyà d’alguna cosa 
que es perd en el temps més íntim. Són com agafadors en mig del terratrèmol, miratges en el 
desert, ombres incertes a la trinxera. 
Revisitar Samuel Beckett en una temporada dedicada a la mort no és cap redundància, ans al 
contrari. Pocs dramaturgs són tan profundament vitals com Beckett. 
Avui ens continuem agafant a ell i a l’estela que ha deixat el seu teatre.

Toni Casares

Del 13/11 al 21/11/2019 
Cicle de xerrades sobre l’obra de Samuel 
Beckett 
Coordinat per Llàtzer Garcia  
 
20/11/2019 
Conferència 
Assajant Godot 
amb l’equip d’Esperant Godot, Laura 
Llevadot i Virginia Trueba 
en el marc del festival de filosofia 
Barcelona Pensa 
 
Del 27/11/2019 al 04/01/2020 
Espectacle
Esperant Godot
de Samuel Beckett 
Traducció: Josep Pedrals 
Direcció: Ferran Utzet
amb Nao Albet, Aitor Galisteo–Rocher, 
Blai Juanet Sanagustin, Pol López i 
Martí Moreno/Eric Seijo
Una producció de la Sala Beckett  

28/11/2019 
Lectura dramatitzada 
Enterrando a Dodot
de Pablo Macho 
amb Emma Arquillué, Daniela Brown i 
Laura Roig 
Una producció de la Sala Beckett 

04, 11 i 18/12/2019 
Lectures dramatitzades a partir de 
l’obra i la figura de Samuel Beckett 
Textos per no res 
Coordinat per Llàtzer Garcia

   04/12/2019 
   Textos de  Marc Artigau, Lara Díez i   
   Marilia Samper

   11/12/2019 
   Textos de Denise Duncan, Josep Maria   
   Miró i Victoria Szpunberg 
 
   18/12/2019 
   Textos de Iván Morales, Marc Rosich i   
   Mercè Sarrias
 
10/12/2019 
Recital 
Poemes i Mirlitonades 
amb Aina Clotet i Oriol Puig en el marc 
del Festival Alcools 
 
Del 12/12/2019 al 04/01/2020 
Espectacle
Beckett’s Ladies 
de Samuel Beckett 
Traducció i direcció: Sergi Belbel
amb Sílvia Bel, Míriam Iscla i 
Rosa Renom 
Una producció de la Sala Beckett 
 
 
 


