
ELS ULLS DELS ALTRES

Els ulls dels altres ens parla del desig i la 
insatisfacció, de la relació amb el propi 
cos i amb el cos dels altres, de la ceguesa 
—tant real com metafòrica— i d’allò que no 

gosem dir, i tot això ho fa mitjançant una poètica 
fragmentada d’escenes ràpides que se succeeixen 
amb un ordre aparentment preestablert, però que 
en realitat és subvertible segons el criteri del 
director. Els ulls dels altres, obra guanyadora del 
I Premi Mallorca de Dramatúrgia, és una exploració 
textual i escènica que s’endinsa en l’humor negre, 
el diàleg poètic i el monòleg confessional, tot 
convenientment regat amb unes gotes de deliri i 
d’absurd.
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Lectura dramatitzada

En cartell

Il·lustració: Joan Lassalle (Ata)

Fins al 01/12/2019
Bruels
de Oriol Morales i Pujolar
amb Rebecca Alabert, Iona 
Balcells, Joan Marmaneu i Juan 
Pablo Mazorra / José Pescina
Una producció de La Llarga i 
el Grec Festival de Barcelona
Amb el suport de la Sala 
Beckett



Amb el suport de: Amb el patrocini de:

Sadurní Vergés
Nascut a Prats de Lluçanès, 
desenvolupa la seva carrera 
artística entre Vic i Barcelona. 
Graduat en Dramatúrgia i Direcció 
d’escena, i llicenciat en Traducció 
i Interpretació d’anglès. 
Ha escrit i dirigit obres de teatre 
de text com Rosa mutabilis, Com si 
et tingués al costat, Llops, En 
tinc moltes ganes, Follow the White 
Rabbit: exiliar-se (o no), entre 
d’altres.
També ha fet fet dramatúrgies 
de dansa com Lélek o Materea, i 
adaptacions dramàtiques de textos 
narratius i creacions a mig camí 
entre el teatre i la performance 
com Identity or Death?, obra creada 
amb actors lituans i estrenada a 
Lituània i Itàlia.
Recentment ha guanyat el Premi de 
Teatre “25 d’abril” de Benissa-
Alacant amb l’obra Hard Rock i el 
I Premi Mallorca de Dramatúrgia amb 
Els ulls dels altres.

Els ulls dels altres és una obra 
composta de vint-i-dues microescenes, 
però podrien ser moltes més, com també 
podrien ser menys. L’ordre de les 
escenes és canviable: es poden repetir, 
eliminar, fusionar o refragmentar. 
S’hi troben gèneres molt variats, des 
de monòlegs lírics a diàlegs d’humor 
negre, amb el mínim comú denominador 
d’unes certes connexions temàtiques. 
Hi ha una voluntat explícita de no 
dirigir l’obra des de la dramatúrgia, 
de donar llibertat total al director. 
És, essencialment, una exploració, 
un contenidor de material textual 
nutritiu escrit perquè el director i 
els intèrprets, des de l’escena, puguin 
triar, remenar i buscar un sentit a tot 
plegat.

Sadurní Vergés

Sobre el text

Properes activitats
 
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  

27/11/2019 
Taula rodona i trobada de pensament
AS PUNK AS POSSIBLE
Direcció: Míriam Escurriola
amb Laura Roqué, Elena Tarrats, Núria 
Florensa, Marc Pujol i Sonia Espinosa

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
Lectura de textos breus a partir de 
l’obra i la figura de Samuel Beckett
Textos per no res 
Coordina: Llàtzer Garcia

04/12/2019 a les 18:30h
Textos de Marc Artigau, Lara Díez i 
Marilia Samper

11/12/2019 a les 18:30h
Textos de Denise Duncan, Josep Maria 
Miró i Victoria Szpunberg

18/12/2019 a les 18:30h
Textos d’Iván Morales, Marc Rosich i 
Mercè Sarrias

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  


