
EUFÒRIA
de Lara Díez 
Quintanilla

Del 15/12/2021 al 09/01/2022
De dimarts a dissabte, 20h
Diumenge, 18h
Els dies 24, 31/12 i 05/01 no hi ha funció
Sala de baix

Fotografia: Kiku Piñol

ESPECTACLE

El llibre d’Eufòria de Lara Díez 
Quintanilla, està disponible a la 
taquilla de la Beckett per 5€.

Cicle Planeta Persona

Autora resident temporada 2020-2021



Fitxa Artística

Un poble que vivia galopant en l’eufòria 
eterna es va veure amenaçat per un 
final. No hi havia res a fer per evitar-
ho. Qualsevol intent de rebel·lar-s’hi 

produïa l’efecte contrari. Tothom va col·lapsar. 
La majoria va preferir anticipar-se i esclatar 
abans d’enfrontar-se a un moment així. Qui es 
va quedar va haver de tirar enrere, travessar un 
pantà bipolar i tornar al principi per poder, a 
la fi, assumir que s’acabaria.
L’obra és el viatge d’un grup de persones soles 
cap a un final compartit, a través d’aquest món 
malalt d’eufòria, que es promet infinit.

Sinopsi

Autoria i direcció: Lara Díez Quintanilla

Repartiment: Javier Beltrán, Marta Codina, 
Mireia Illamola Riubugent, Laura Pau, Bàrbara 
Roig Grifoll i Marc Tarrida Aribau

Espai i il·luminació: Cube.bz
Vestuari: Laura Garcia Martos
Utilleria: Camille Latron Llorens
Caracterització: Alice Del Bello
Música original, espai sonor i vídeo: Erol 
Ileri
Moviment: Marta Tomasa
Fotografia: Kiku Piñol
Vídeo promocional: Raquel Barrera
Ajudant de direcció: Ramon Bonvehí Rosich
Suport en dramatúrgia i direcció: Bernat Reher

Durada: 1h 35min

Agraïments: Gràcies a Martita, Maria, Gabi, 
Erol, Javi, Ramon, Bàrbara, Laura, Toni, 
Mireia, Marc, Laura, Bernat, Camille, Olivia, 
Alice, Marta i totes les persones que heu fet 
possible EUFÒRIA a la Sala Beckett. Gràcies 
a la meva tribu i germandat de saliva i sang 
VOLCÀNICA, a les polifonies en LA menor, al 
Ferran, al Sergi, a l’Ignasi, a l’Elisenda i 
a l’Àngels

i el més infinit dels agraïments al Bernat.

Una producció de la Sala Beckett

Lara Díez Quintanilla, autora resident de la 
Sala Beckett la temporada 2020-21, dirigeix 
Eufòria, el text resultant de la seva 
residència. L’autora ha volgut parlar d’aquesta 
sensació, d’aquest sentiment de benestar total 
que es mou radicalment en termes absoluts.



Lara Díez Quintanilla va ser l’autora resident de 
la Sala Beckett la temporada 2020-21. Es gradua en 
Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona 
al mateix temps que es llicencia en Psicologia per 
la Universitat Oberta de Catalunya. Més endavant, 
cursa la formació de Psicoterapeuta de grups i 
famílies pel Grup Alfa. Combina la seva formació 
com a psicòloga treballant amb la Dra. Àngels Vives 
Belmonte i el Dr. Ignasi Bros en l’observació de 
grups i completa la seva formació com a actriu, 
dramaturga i directora amb Pablo Messiez, Claudio 
Tolcahir, Sergi Belbel, Alistair McDowall, entre 
altres.
Creadora de les companyies retreTTeatre i LA 
VOLCÀNICA amb les que actualment treballa, segons la 
producció, com autora, directora o actriu.
El seu darrer treball és El buit de la parcel·la 
oblidada, una trilogia existencialista composta per 
Omplint el buit (La Gleva, maig 2019), Les oblidades 
(Teatre Akadèmia, maig 2019) i La nostra parcel·la 
(Teatre Lliure, març 2020).
Ha obtingut el premi Zapping a millor actriu de 
televisió el 2017, el premi Píndoles 2017 per 
Notícies del futur, el premi Píndoles 2018 i el 
premi Mikroakadèmia 2018 per Jocs perillosos i 
el premi Crítica Serra d’or 2018 per la seva obra 
Herència abandonada reestrenada el gener de 2020 a 
la Sala Beckett, on va ser autora catalana al taller 
internacional de l’Obrador d’estiu 2019.
Actualment treballa com actriu al programa de sàtira 
política POLÒNIA de TV3 i forma part del grup 
Peripècies liderat per Sergi Belbel, com actriu i 
dramaturga.

Lara Díez Quintanilla

Al principi d’una primavera, vaig travessar 
corrents els arrossars del Delta de l’Ebre 
buscant-te. Vas aparèixer quan estava amarada de 
suor i envoltada d’ocells i libèl·lules i em vaig 
treure ràpidament la roba per anar a trobar-te on 
s’uneixen les aigües dolces i salades. 
Allà vam experimentar totes les vocals amb la seva 
força centrífuga.
Ets tan bonica, tan sexy, tan atractiva i tan 
perfecta que, ara que m’han dit que el món i la 
vida s’acaben, ara que sé que no puc comptar fins 
l’infinit, només vull estar amb tu el temps que em 
queda. 
Però l’EUFÒRIA es mou radicalment en termes 
absoluts. És com un huracà, on hi és ella no hi 
ha ningú més, ni tan sols el desig. Suplanta la 
vivència amb el present i anul·la la possibilitat 
de trobada real amb l’altre. És creativa 
quan s’experimenta com a finita, passatgera 
i fluctuant. Però resulta embogidora quan es 
converteix en un estat sostingut o en l’objectiu 
final de tot. Assimilar-la com a sinònim de 
felicitat és la nostra malaltia genètica 
col·lectiva, la nostra principal pandèmia, perquè 
transforma la vida en un contenidor d’expectatives 
impossibles i en una fàbrica de frustració 
interminable. 

Però tanmateix, estimada companya, ha estat un 
plaer. De moment, queda’t tu la transcendència 
d’aquesta ficció que jo seguiré amb la tribu. 

A veure si aconseguim aprendre a afinar uns 
harmònics abans que tot s’acabi. 

Gràcies Eufòria.
 

Lara Díez Quintanilla

Text de l’autora



Temporada 2021/2022 
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat 
T.: 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 el patrocini de:

Espectacles

Del 26/01 al 06/03/2022
Animal negre tristesa
d’Anja Hilling
Traducció: Maria Bosom
Direcció: Julio Manrique
Repartiment: Joan Amargós, Màrcia Cisteró, Mia Esteve, 
Norbert Martínez, Jordi Oriol, Mima Riera, David Vert 
i Ernest Villegas
Una producció de la Sala Beckett i el Teatro Español
Cicle Planeta Persona

Del 27/01 al 20/02/2022
Salvació 
Total Imminent 
Immediata Terrestre i Col·lectiva
de Tim Crouch
Traducció: Adriana Nadal
Direcció: Pau Roca
Repartiment: Emma Arquillué, Mònica López i Andrew 
Tarbet
Una producció de Sixto Paz i el Grec 2021 Festival de 
Barcelona amb el suport de la Sala Beckett
Cicle Planeta Persona

Properament

Espectacles

Del 16/12/2021 al 16/01/2022
El corredor de karts
de Marc Artigau i Queralt
Direcció: Xavier Ricart
Repartiment: Mireia Cirera, Ester Cort, Adrià Díaz, 
José Pedro Garcia Balada, Pep Garcia-Pascual, Ariadna 
Matas, Santi Monreal i Ricard Sadurní
Una producció de Parking Shakespeare amb el suport de 
la Sala Beckett

En cartell

Companyia resident 2021-22

Compra d’entrades a
www.salabeckett.cat

Fotografia: Kiku Piñol


