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Mata’m psicosi és el text en què Dolors 
Miquel es transforma en Lola Miquel 
a través d’un deliri increïble que 
analitza els canvis de l’ésser, quan 

traspassa l’ànima a un altre subjecte (com en la 
metempsicosi), però no pas a través de la mort, 
sinó al llarg d’una vida amb substrat psicòtic. 
Una anàlisi dramàtica i poètica de la bogeria, 
la incomunicació, la pobresa i altres qüestions 
bàsiques del món on vivim, tractades amb mestria 
per una de les grans escriptores d’avui, i 
portades a escena per l’actriu Catalina Florit 
dirigida per Albert Roig.

Sinopsi

Festival Alcools, 
poesia en escena

El Festival Alcools vol portar la poesia 
contemporània a escena, aixecar espectacles 
poètics d’alt nivell i posar de manifest el bon 
moment de la poesia catalana actual, a banda 
d’estrènyer els lligams entre el món de la 
poesia, la música i el teatre. Va néixer el 2015 
a La Seca-Espai Brossa amb l’objectiu de treure 
un moment la poesia dels bars i instal·lar-
la als teatres, a fi d’arribar a més gent, 
convertir-la en un fet quotidià. El festival fa 
front a la seva novena edició, programant, de 
nou a la Beckett, un recital al mes al llarg de 
tota la temporada.

Alcools és el recer dels grans poetes d’avui i 
dels músics, dels rapsodes i dels oïdors, del 
públic que estima la paraula ben dita i de la 
gent a qui agrada xerrar i escoltar.

En cartell

Aquest recital forma part de Barcelona Poesia

Espectacle
Fins al 05/06/2022
L’altre
de Roc Esquius
Direcció: Sergi Belbel
Repartiment: Cesc Casanovas i Àlex Ferré
Una producció de la Sala Beckett



Cicle Màquina Persona

Espectacles

Del 20 al 22/05/2022
WARE Reinforced
de Matriu.id
Una producció de Matriu.id

Lectures dramatitzades i mostres

01/06/2022
Micròfon obert de la Sala Beckett

17/05/2022
Teatronika
Mostra de robòtica, arts escèniques i IA

Xerrades

26/05/2022
Màquines de predir: inventari de futurs 
possibles?
amb Clara Boj, Diego Díaz i Andrés Burbano
Modera: Pau Alsina

Intel·ligència Artificial i creació 
El debat sobre el complex fenomen que suposa 
la relació humà/màquina és del tot actual. Més 
enllà de la complexitat tecnològica, amb el cicle 
Màquina Persona volem alimentar les reflexions al 
voltant de la Intel·ligència Artificial partint 
dels supòsits filosòfics i artístics en processos 
de creació híbrida.
Màquines i persones explorant plegades els fèrtils 
terrenys de la creativitat i la intel·ligència. 
Quines similituds tenen? I quines diferències? 
Parlem del mateix? O no tenen res a veure? Podem 
pensar que una podrà arribar a substituir l’altra 
algun dia? O potser esdevindran grans aliades 
en la creació des de la seva singularitat i 
diferència? Qui acabarà dominant a qui?
Organitzen: Sala Beckett i UOC

Espectacles

Del 29/06 al 31/07/2022
Al final, les visions
de Llàtzer Garcia
Repartiment: Joan Carreras, Laia Manzanares, Joan 
Marmaneu i Xavi Sáez
Una producció de la Sala Beckett i el Grec 2022 
Festival de Barcelona

Del 05 al 22/07/2022
Paradís
de Sergi Baos
Direcció: Xavi Núñez
Repartiment: Sergi Baos
Una producció d’El Somni Produccions

Semimuntat

Del 20 al 22/06/2022
Estiu Ardent
de Josep Maria Benet i Jornet
Direcció: Sergi Belbel
Repartiment: Xavi Nuñez, Laura Porta, Eloi Sánchez, 
Lluís Soler, Teresa Urroz i Emma Vilarasau

Properament

Compra d’entrades a
www.salabeckett.cat



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

XVII Obrador d’estiu

Cursos i tallers

Dramatúrgia
D’obra dramàtica a obra dramàtica (el teatre com l’art 
del present), amb Dimitris Dimitriadis 
Una mirada (una formació), amb Sasha Marianna Salzmann 
Teatre i ecologia, amb Katie Mitchell (virtual)

Creació escènica
Aquí iría el jodido título del taller, amb Nao Albet i 
Marcel Borràs
Seguir el conill blanc, amb Marta Pazos 

Interpretació
Depassar els límits: el paper de l’actor en el paper, 
amb Neil LaBute i Michael Attenborough

Espectacles

11/07/2022
Licaó
de Dimitris Dimitriadis 
Traducció de Joan Casas
Direcció: Albert Arribas
Amb Sergi Torrecilla
Una producció de Centaure Produccions

Lectures dramatitzades

De l’11 al 13/07/2022
Amor, matrimoni i altres assumptes
Textos breus de nova creació
Director: Iván Morales

14/07/2022
Entrevistes breus amb dones excepcionals
de Joan Yago

15/07/2022
La cadena de frío
de Yaiza Berrocal
Direcció: Roberto Romei

15/07/2022
Micròfon obert de l’Obrador d’estiu
En veu alta s’escriu millor!


