
Absències són Padre i Camí de silenci, dues peces de dansa 
que es poden veure seguides, on el fil conductor és el pas 
del temps, la pèrdua d’un ésser estimat, la figura del pare i 
el desig de viure.

Padre, la primera peça, té molt a veure amb la mort 
prematura del pare del coreògraf, tot deixant un buit 
generacional impossible d’omplir. La peça parteix d’una 
investigació de materials textuals i coreogràfics que tenen 
com a referent el pare, però també la figura del fill i la de 
l’avi; en definitiva, a la recerca de la transcendència dels 
rols generacionals, siguin construïts a partir d’absències o 
presències. Camí de silenci, la segona peça, va ser creada el 
1995, uns anys després de la mort del seu pare i es presenta 
tal com era originalment.
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Del 15 al 18/09/2022
de dijous a dissabte a les 20h  

diumenge a les 18h – sala de dalt

ESPECTACLE

CICLE
LA FAMÍLIA (O LA FAMÍLIA?)
DESBORDANT EL CONCEPTE I LES SEVES DERIVADES  

Premi de la Crítica al millor Solo de Dansa 2020
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Mi padre estaba sentado, inmóvil, como siempre, sin mover 
los ojos. Yo supuse que se enfurecía al saber que moriría, que 
agitaría los brazos, que gritaría. Pero se quedó sentado, lim-
pio con su pijama limpio, delgado, como un santo. El doctor 
dijo: “podemos hacer algunas cosas para darle tiempo, pero 
no lo podemos curar”. Mi padre le dió las gracias y se quedó 
sentado, quieto, solo, digno como un rey extranjero. Me senté 
a su lado. Ese, era mi padre: siempre supo que era mortal al 
final de su vida, su vida empezó a despertar en mi.

Sharon Olds

Honestedat, risc i sensibilitat són algunes de les qualitats 
dels treballs d’Andrés Corchero. Els seus espectacles són 
íntims, elegants i plens d’emoció i el seu llenguatge està ple 
de contemporaneïtat. La seva trajectòria està farcida de 
col·laboracions amb altres disciplines i coreògrafs: amb 
Rosa Muñoz (Raravis), Mal Pelo, Angels Margarit, Hisako 
Horikawa i amb Oguri. La qualitat delicada i precisa del gest 
i el moviment, sumat a la seva experiència en treballs amb 
poetes com Feliu Formosa i Antonio Gamoneda, així com la 
relació amb la música amb Agustí Fernández i Joan Saura 
han estat una altra característica fonamental.

Andrés Corchero ha estat guardonat amb el Premi Nacional 
de Dansa de Catalunya 2003 i el Premi de la crítica 2021 al 
millor solo de dansa per Absències.

ANDRÉS CORCHERO



Del 29/09 al 09/10/2022
La sort 
de Juli Disla 
Direcció: Toni Agustí, Jaume Pérez i Santiago Ribelles
Repartiment: Juli Disla i Jaume Pérez 
Una producció de Pérez&Disla

Del 05 al 30/10/2022 
Viatge d’hivern 
(o quan Jelinek va deixar de tocar Schubert) 
A partir de Viatge d’hivern
d’Elfriede Jelinek 
Traducció de Marc Villanueva
Dramatúrgia: Marc Villanueva i Magda Puyo
Direcció: Magda Puyo
Repartiment: Laia Alberch, Pepo Blasco, Rosa Cadafalch, 
Clara Peya/Bru Ferri i Encarni Sànchez 
Una producció de la Sala Beckett i Cassandra Projectes 
Artístics

Del 13 al 16/10/2022 
Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra
de María Velasco
Repartiment: Joaquín Abella, Miguel Ángel Altet, Fran 
Arráez (La Toñi), Beatrice Bergamín i Laia Manzanares 
Una producció de María Velasco (Pecado de Hybris) i 
Openfield Business

Del 27/10 al 06/11/2022 
Allò que hi ha després del diumenge
d’AMAGA i Anna Serrano
Dramatúrgia i direcció: AMAGA i Anna Serrano
Repartiment: Arnau Boces Obis, Àlex Cabré Calleja, 
Eduard Molins Alentà, Victor Pérez-Pallarès Setó 
Una producció d’AMAGA

Del 09/11 al 04/12/2022 
Tocar Mare
de Marta Barceló
Direcció: Jordi Casanovas
Repartiment: Lluïsa Castell i Georgina Latre 
Una producció de Velvet Events S.L. i Temporada Alta

Del 10 al 27/11/2022 
El desig del cor
de Caryl Churchill
Dramatúrgia i direcció: Lucia Del Greco
Repartiment: Sara Morera, Alícia Puertas, Vanessa 
Segura, Marc Tarrida i Armand Villèn 
Una producció de Dúo Fácil amb el suport de la Sala Beckett

PROPERAMENT

Compra d’entrades a
www.salabeckett.cat



Cursos de dramatúrgia
Escriure una obra de teatre, amb Marc Angelet - Anual
Escriure una obra de teatre, amb Marilia Samper - Anual 
Quines són les veritables normes? (De la forma dramàtica a la 
forma oberta), amb Victoria Szpunberg
El full en blanc no existeix, amb Marc Artigau
L’adaptació com a acte de creació, amb Anna Maria Ricart 
Codina
La màscara de la ficció (un elogi de la ficció), amb Llàtzer 
Garcia
L’escriptura de la memòria, amb Helena Tornero
El código de las R (Reciclaje escritural), amb Nona Fernández

Cursos de guió televisiu
La felicitat no dona trama, amb David Plana

Cursos de creació escènica
Feminancis busquen crear, amb Carla Rovira

Cursos d’interpretació
“Com més gran la misèria, més gran ha de ser la fàbula”, amb 
Iván Morales
El ritme de la comèdia, amb Israel Solà

Cursos de direcció
La direcció escènica, amb Alícia Gorina
Razones para actuar, amb Juan Miranda

Inscripcions obertes!
Més info a www.salabeckett.cat

Temporada 2022/2023
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 la patrocini de:

CURSOS ANUALS I DE TARDOR


