
VERTEDERO

Una noia arriba a Barcelona per 
començar una nova vida després 
d’acabar el seu màster: se li obre 
un món nou a Europa, on espera trobar 

nous amics, una feina i, perquè no, algú 
especial amb qui compartir la resta de 
la seva vida. El seu amic compatriota 
amb el qual conviu la convida a gaudir 
de la ciutat i li presenta un conegut 
de qui immediatament quedarà corpresa. 
L’amic no mostra el mateix entusiasme. El 
desequilibri en la relació, la idea de 
l’amor romàntic, i els prejudicis racials 
convertiran aquella relació idíl·lica que 
ella imaginava en un malson dels temps 
líquids del tardocapitalisme.
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Fitxa artística
Autoria: Raúl Quirós. Direcció: Judith 
Pujol. Repartiment: Mireia Illamola, Sergi 
Torrecilla i Carolina Torres Topaga

Lectura en castellà

Una producció de la Sala Beckett



Ha realitzat el Màster en Dramatúrgia de la 
City University (Londres) i ha treballat 
a teatres com el Arcola, el Gate o el 
Camden’s People Theatre. Autor de Little 
Stitches (dir. Alex Crampton) o The Dinner 
(dir. Simon Evans).
A Espanya ha estrenat El pan y la sal 
(Teatro Español), Ubú Rey (Pabellón 6, 
Bilbao) o Flores de España (Teatro del 
Barrio). Ha treballat amb directors com 
Andrés Lima, Ramón Barea i s’ha format amb 
autors com Sergi Belbel, Martin Crimp, 
James Graham, Mike Leigh o Jez Butterworth.
Actualment és dramaturg de la companyia Los 
Sueños de Fausto amb la qual ha estrenat 
diverses obres a teatres a tota Espanya 
i és professor d’escriptura creativa i 
teatre de l’oprimit. Ha estat finalista 
del Premi Nadal 2018 amb Aquellas niñas 
que reconocimos en fotos i guanyador del 
XXIX Premio Felipe Trigo amb Los caballos 
inocentes.

Raúl Quirós

“If you’ve been sexually harassed or 
assaulted write ‘me too’ as a reply to this 
tweet.” Amb aquesta piulada, el 15 d’octubre 
de 2017, l’actriu nordamericana Alyssa 
Milano encenia les xarxes socials i donava 
visibilitat al moviment #metoo iniciat al 
2006 per l’activista afroamericana Tarana 
Burke.
Fer visibles els relats sobre violències 
de gènere no només ens permet conèixer 
històries que formen part de la nostra 
realitat quotidiana, sinó que també ens 
empeny a entendre com funcionen i es 
mantenen les estructures de poder que 
les generen. Fer visibles aquests relats 
ens situa també en una posició òptima per 
imaginar resistències i incorporar-les en la 
nostra quotidianitat. Amb el cicle #jotambé 
proposem una reflexió sobre les bastides 
de poder establertes i sobre les diferents 
eines que construïm per fer-hi front.

Comissariat: Maria Olivella Quintana i 
Pastora Martínez Samper (Coordinadora i 
presidenta de la Unitat d’Igualtat de la 
UOC).

Cicle #jotambé. Violències de 
gènere i estructures de poder
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Espectacles
De l’11/05 al 06/06/2021
El que no es diu
de Marilia Samper
amb Muguet Franc i Xavi Sáez
Una producció de La Pocket amb el suport de la 
Sala Beckett

Del 13 al 16/05/2021
Una niña es una cosa a medio formar
d’Eimear McBride
Adaptació: Annie Ryan
Traducció: Adriana Toledano Kolteniuk i Pía 
Laborde-Noguez 
Direcció: Juan Miranda
amb Pía Laborde-Noguez
Una producció de Dolores amb la col·laboració 
de Magnífico Entertainment i Chroma Teatre

Xerrades
18/05/2021
Distanciament físic, distanciament social. 
Retorn a quina normalitat
a càrrec de Nuria Alabao, Israel Rodríguez-
Giralt i Brigitte Vasallo

Lectures dramatitzades
19/05/2021
Quan ja ens haguem torturat prou
de Martin Crimp
Traducció de Víctor Muñoz i Calafell
Direcció: Glòria Balañà i Altimira
Amb Àurea Márquez Alonso, Joan Carreras, 
Antònia Jaume Riera, Àlex Pereira, Clara 
Mingueza Moreno i Mariona Rodríguez Mitjà

25/05/2021
El sensespai
de Lara Díez Quintanilla
Amb Anna Alarcón i Gemma Polo

El cicle #jotambé 
l’organitzen:

Consulta la resta d’activitats del cicle a 
www.salabeckett.cat


