
EL VESPRE 
CATALÀ 
(PAISATGE AMB 
TEULADA I 
DIGRESSIONS)

El vespre català (Paisatge amb teulada 
i digressions) és una radiografia 
tragicòmica de la Catalunya actual.

Un escriptor pateix la malaltia anomenada 
«ossos de vidre», per la qual tot sovint ha 
d’ingressar a l’hospital. Des de la finestra 
de l’habitació on passa gran part de l’any 
veu la teulada de l’edifici del davant, on en 
cada data assenyalada del calendari català —
Sant Jordi, Sant Joan, 11 de setembre, Nadal, 
Reis…— hi apareixen personatges singulars que 
ens confronten amb algun aspecte de la nostra 
societat.

de Sadurní Vergés
Direcció: Martí Torras 
Mayneris

10/03/2021
A les 19h

LECTURA DRAMATITZADA



Nascut a Prats de Lluçanès. Graduat en Dramatúrgia 
i Direcció d’escena a l’Institut del Teatre, 
llicenciat en Traducció i Interpretació d’Anglès, 
màster en Literatura europea i postgraduat en Gestió 
cultural. És dramaturg, traductor i professor de 
dramatúrgies contemporànies a l’Institut del Teatre. 
Apassionat per la dramatúrgia en totes les seves 
accepcions, escriu obres de teatre i col·labora com 
a dramaturg en peces de dansa contemporània i amb 
grups musicals. Ha guanyat diversos premis, com el 
I Premi Mallorca de Dramatúrgia 2018, el Premi de 
Teatre «25 d’abril» de Benissa (Alacant) 2019 o el 
Premi de Teatre Jaume Salés i Sanjaume 2020.
A la Sala Beckett va presentar el text Els ulls dels 
altres el novembre del 2019 en format de semimuntat, 
dirigit per Alícia Gorina.
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Fitxa artística
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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!  

 SalaBeckett •   @ salabeckett •   salabeckett

Amb el suport de:

Amb la patrocini de:

En cartell
Fins al 21/03/2021
Una habitación propia
de Virginia Woolf
Adaptació i direcció: María Ruiz
Amb Clara Sanchis
Una producció de Clara Sanchis amb la col·laboració 
de Seix Barral i Nuevo Teatro Fronterizo


