
INQUILINO 
(NUMÀNCIA 9, 
2ºA)

Un llogater es veu obligat a abandonar el 
seu pis en menys d’un mes. Aquest procés 
el portarà a preguntar-se quin és el seu 
lloc al món i quin futur tenen ell i la 

seva generació.
Un viatge del social a l’íntim i a l’abisme.

Aquest text va endur-se el Premio Calderón de 
la Barca el 2018.

de Paco Gámez
Direcció: Judith Pujol

09/12/2020
A les 19h

LECTURA DRAMATITZADA

Aquesta lectura s’emmarca en la residència 
d’escriptura que Paco Gámez duu a terme a la 
Sala Beckett en el context d’un nou programa 
de residències dirigit a dramaturgs/gues no 
catalans/nes que viuen a altres territoris 
d’Espanya i a l’estranger. La residència 
consisteix en una estada creativa de dues 
setmanes a Barcelona.



Fitxa artística
Autoria: Paco Gámez. Direcció: Judith Pujol 
Intèrprets: Carles Gilabert, Mireia Illamola i 
Sergi Torrecilla.

Una producció de la Sala Beckett

Paco Gámez
Llicenciat en Filologia Anglesa per la 
Universidad de Jaén, Interpretació textual per 
l’Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla 
i postgraduat en Ciències de l’Espectacle per la 
Universidad de Sevilla.
Entre els seus textos destaquen Katana (Premi 
de l’Asociación de Autores de Teatro “Jesús 
Campos” 2019 i estrenat al Pavón Kamikaze) 
Inquilino (Numancia 9, 2º A) (Premi Calderón de 
la Barca 2018 i finalista al Premi Max al Millor 
Autor Revelació 2020), Las Ratas (escrit al VI 
Laboratori d’Escriptura Dramàtica Sgae 2018) o El 
suelo que sostiene a Hande (Premio LAM 2017).
Aquesta temporada ha fet una versió d’El perro 
del hortelano per encàrrec del Gala Theater de 
Washington D.C. i una adaptació per a concert de 
la sarsuela Las Calatravas, que es veurà al Teatro 
de la Zarzuela. Actualment treballa en Eneida 
(playlist de amor y guerra para un barco a la 
deriva) per a La Joven i el Teatro Circo Price.
La seva obra ha estat traduïda a l’anglès, 
francès, italià, romanès, portuguès i alemany.

Temporada 2020/21 
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat 
93 284 53 12 • info@salabeckett.cat

Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que passa a la Beckett!  
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Amb el suport de:

Amb la patrocini de:

Propera lectura
15/12/2020
Abans de la primera paraula
Lectura dramatitzada de textos sorgits del curs 
impartit per Marc Artigau


