
OBSOLESCÈNCIA 
PROGRAMADA
d’Anna Maria Ricart Codina
Direcció: Mònica Bofill

Del 16/03 al 10/04/2022
De dimecres a dissabte a les 20h
Diumenge a les 18h
Sala de baix

Fotografia: David Ruano

ESPECTACLE

Sinopsi

Una dona, al voltant de la cinquantena, 
entra en una botiga d’electrodomèstics, 
dona una ullada i marxa. La mateixa dona, 
poc després, hi torna a entrar, fa una 

pregunta a la dependenta i marxa. Vivim en el món 
de l’obsolescència programada, quan una rentadora 
s’espatlla o es fa vella, de seguida la canviem 
per una de nova. I això és el que pensem que vol 
fer aquesta dona: comprar una rentadora. Però no, 
no té cap intenció de comprar res. Llavors, per 
què hi torna a entrar una tercera vegada?



OBSOLESCÈNCIA 
PROGRAMADA

Fitxa Artística

Autoria: Anna Maria Ricart Codina
Direcció: Mònica Bofill

Repartiment: Gemma Martínez, Victòria Pagès i 
Albert Triola

Escenografia i vestuari: Albert Pascual 
Il·luminació: David Bofarull 
So i música original: Rafel Plana
Producció Sala Trono: Joan Negrié, Eloi Isern, 
Mariona Garcia i Manel Torres
Comunicació: Mariona Garcia
Fotografia promocional: David Ruano
Ajudantia de direcció: Pau Ferran
Regidoria: Marc Pinyol Gelabert 
Estudiant en pràctiques de so: Júlia Roch Closa

Durada: 1h 25min

Agraïments: L&D Lights

Una producció de la Sala Trono amb el suport 
de la Sala Beckett i l’Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Vivim al món de l’obsolescència programada. I 
no ens referim només als electrodomèstics. Les 
persones també ho som d’obsolescents, i sobretot 
les dones. En la societat líquida de Zygmunt 
Bauman, el consumisme necessita sempre productes 
nous. Ara ja no fem arreglar una nevera, en 
comprem una de nova. Ara ja no reparem res, ni 
electrodomèstics, ni objectes, ni relacions... 
Allò trencat, malmès o vell se substitueix. 
Sempre hi ha un recanvi més nou, més útil, 
més bonic. I en aquest món, les dones patim 
“obsolescència programada” per partida doble: 
hi ha una edat on ja no podem tenir fills per 
raons biològiques i n’hi ha una altra que ens fa 
desaparèixer com a dones “desitjables”, segons 
la lògica de la societat del consum. Aquesta 
“pèrdua de valor” ens fa sentir malament, ens 
provoca un malestar que no sabem com curar.
Com que endavant no podem mirar perquè el pas 
del temps és part del problema, potser podríem 
buscar en el passat la sensació que tot està 
bé tal com és, que les persones i les coses són 
valuoses i que viure té molt a veure amb sentir, 
amb experimentar, amb la curiositat... amb allò 
que teníem de nens i que un dia vam perdre. 
Podem mirar enrere, però el passat és memòria i 
la memòria és, en bona part, ficció. 
Obsolescència programada ens parla d’aquesta 
situació a través d’una dona que, per la seva 
edat, considera que ja no és “reparable” i que 
es prepara per tornar a començar, però ho fa 
d’una manera ben peculiar.

Anna Maria Ricart Codina

Text de l’autora

El dia 23/03 hi haurà un col·loqui postfunció 
amb l’equip artístic de l’espectacle



Del 21/04 al 08/05/2022
La màquina de parlar
de Victoria Szpunberg
Repartiment: Jordi Andújar, Marc Rosich i Vanessa 
Segura
Una producció amb el suport de la Sala Beckett
Cicle Màquina Persona

En cartell

Properament

Del 09/03 al 03/04/2022
Dels intestins una soga i del cul un sac de 
gemecs
d’Íntims Produccións i David Climent
Creació: Íntims Produccions, David Climent, Clara 
Aguilar, Joan Ros, Albert Baldomà i Marc Salicrú
Direcció: David Climent i Marc Cartanyà
Repartiment: Isaac Baró, Marc Cartanyà, Sandra Pujol i 
Oriol Tosquella
Una producció d’Íntims Produccions amb el suport de 
la Sala Beckett, el Teatre de l’Escorxador de Lleida, 
el Teatre Foment de Juneda i el Teatre de la Unió 
d’Alpicat.
Cicle Planeta Persona

Anna Maria Ricart Codina va ser periodista 
durant més de vint anys i ho va deixar per 
dedicar-se a la dramatúrgia.
Autora d’Encara hi ha algú al bosc (TNC 
2021), basat en els relats de supervivents de 
violacions durant la guerra de Bòsnia i de La 
Víctor C. (TNC 2021), a partir dels contes de 
Víctor Català.
Ha guanyat el Premi MAX 2015 a la millor 
adaptació teatral per Fuenteovejuna. Breve 
tratado sobre las ovejas domésticas, a partir 
del clàssic de Lope de Vega. També ha realitzat, 
entre d’altres, l’adaptació de La casa de los 
espíritus d’Isabel Allende; El silenci dels 
telers, a partir de l’obra homònima d’Assumpta 
Montellà; Jane Eyre. Una autobiografia, de 
Charlotte Brontë; El metge de Lampedusa, a 
partir del llibre de memòries Lacrime di sale de 
Pietro Bartolo i Lidia Tilotta; La dona pantera, 
a partir del Teatre de Don Joan de Josep Palau 
i Fabre; InFaust, versió lliure de Faust de J. 
W. Goethe; i Les supertietes, basada en Contes 
contra tot pronòstic d’Empar Moliner, Premi de 
la Mostra d’Igualada 2016.
També és autora dels textos El senyor petit 
(Temporada Alta 2018), Barbes de balena (El 
Maldà 2017) i Flors carnívores (Sala Atrium 
2013).

Anna Maria Ricart Codina

Companyia resident 2021-22



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:

Inscripcions obertes!
Més info: www.salabeckett.cat

Cursos de primavera

Dramatúrgia
L’ordre ocult de la peça dramàtica, amb Albert Tola 
El monòleg (jo també soc els altres), amb Queralt Riera 
De la forma a la norma, amb Sílvia Navarro
Les claus de l’humor (Com escriure una obra còmica), 
amb Marc Martín
La construcció del personatge teatral, amb Josep Maria 
Miró
El nuevo teatro-documento o la reelaboración escénica 
de la realidad, amb Vanessa Montfort (virtual)

Creació escènica
Máquinas expresivas y conciencias mecánicas, amb 
Mónica Rikić Cicle Màquina Persona
La teva obra no és teva, amb Iván Morales

Interpretació
Estratègies d’escenificació de conflictes dramàtics, 
amb Pau Carrió
El teatre com a joc i la comèdia romàntica com a 
gènere, amb Carol López
Gest i paraula (tècniques per habitar el buit), amb 
Ferran Utzet i Marta Gorchs

Poesia
Tècniques del vers, amb Josep Pedrals

Filosofia i teatre
Escena y pensamiento. Hacia una descolonización del 
lenguaje, amb Albert Lladó

Taller de gènere
Fer visible l’invisible: Formació en perspectiva de 
gènere a les arts escèniques, amb Rocío Manzano i 
Magalí Permanyer

Cabaret
Transitar por el defecto, amb Las Glorias Cabareteras

Del 27/04 al 29/05/2022
L’altre
de Roc Esquius
Direcció: Sergi Belbel
Repartiment: Francesc Casanovas i Àlex Ferré
Una producció de la Sala Beckett
Cicle Màquina Persona

Del 20 al 22/05/2022
Ware
de Matriu.id
Una producció de Matriu.id
Cicle Màquina Persona


