
Da::Ma ens presenta un espectacle visual i sonor que 
combina la veu i els textos de David Caño amb la sonoritat 
de Mauri Ibañez. És una sessió en directe on l’electrònica, 
amb tocs industrials, es fusionarà amb els versos durs i 
despullats, a voltes fragmentats, d’en David Caño. Tot amb 
una posada en escena austera i boirosa, volgudament 
onírica.

On tornar? ens parla de zones devastades, de territoris 
desconeguts, de terrenys fronterers, de petites ermites 
abandonades, d’amors que frisen per sobreviure, de nit i 
de ciutat, de ferides obertes, de desig i dels petits refugis 
que encara queden i on podem trobar-nos… després de tot, 
malgrat tot, encara.

Repartiment
David Caño i Mauri Ibañez

Il·luminació
Rubèn Taltavull

Durada
50min
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Direcció
Andreu Gomila
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FESTIVAL ALCOOLS, POESIA EN ESCENA

La poesia ho és tot i no és res. És una flor en un jardí tancat, 
una escopinada a la carretera, un record dolç d’infantesa, 
un cop de puny damunt la taula, un crit i un silenci. I el festival 
ALCOOLS, des que va néixer el 2015, gràcies a l’impuls de 
l’enyorat Hermann Bonnín i sota la inspiració d’Apollinaire, 
busca posar en escena la poesia contemporània amb 
l’ajuda dels amics dels poetes, músics, intèrprets, artistes, 
filòsofs, i tothom que pensi que, avui dia, la paraula té valor.

Passaran les crisis, les guerres, els sotracs, els aldarulls, 
però sempre hi haurà un poeta que, enmig del caos, alçarà 
la veu per exclamar, com Sylvia Plath, que està posseït per 
un crit. ALCOOLS vol ser el recer dels mots, dels que els 
diuen i dels que els escolten, una cerimònia única en temps, 
com sempre, incerts.

29/11/2022
Com l’estel que no hi és
de Berta Giraut i Mireia Tejero

20/12/2022
versets i cigarrets
de Laia Malo

PROPERS RECITALS D’ALCOOLS



PROPERAMENT
22 i 23/10/2022 
La memòria del gel
d’Ada Vilaró
Direcció: Pep Pla i Ada Vilaró
Repartiment: Ada Vilaró 
Una producció de FiraTàrrega i Festival Escena Poblenou
Festival Escena Poblenou

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 amb el suport de Centre d’Arts en Moviment 
Roca Umbert F.A. i la Nau Ivanow

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
Cicle La família (o la família?)

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
Cicle La família (o la família?)

Del 15/12/2022 al 08/01/2023
La gran farsa
de Santiago Fondevila
Direcció: Ramon Simó
Repartiment: David Bagés, Jordi Martínez, Santi Ricart i Xavier Ripoll 
Una producció de Cassandra Projectes Artístics, Santiago Fondevila i 
Temporada Alta

Del 16/12/2022 al 15/01/2023
Travy
de Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina
Dramaturgista: Jordi Oriol
Direcció: Oriol Pla Solina
Repartiment: Diana Pla, Oriol Pla, Quimet Pla i Núria Solina 
Una producció de Bitò i la Família Pla a partir de la producció original del 
Teatre Lliure
Cicle La família (o la família?)

EN CARTELL
Fins al 30/10/2022
Viatge d’hivern
(o quan Jelinek va deixar de tocar Schubert)
d’Elfriede Jelinek
Traducció de Marc Villanueva
Dramatúrgia: Magda Puyo i Marc Villanueva
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



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:

DESBORDANT EL CONCEPTE I LES SEVES DERIVADES

La família és un concepte tan complex com antic. 
Una estructura social i una font de sentit en constant 
transformació, qüestionament, reinvenció i canvi, que 
emmarca com ens relacionem, ens comuniquem i convivim 
amb el nostre entorn.
Què és la família? Quina és la seva dimensió política, 
econòmica? I la seva dimensió sociomaterial, pragmàtica 
i encarnada? Com dona forma a les nostres vivències? 
Com la formem a partir d’aquestes vivències? Ens podem 
desprendre de la família? Ens en volem desprendre? Com s’hi 
defineixen els rols dels seus membres? Com anar més enllà 
del mandat heteronormatiu i trastocar les seves estructures 
de desigualtat? Podem practicar altres formes de filiació, 
cures, reciprocitat i comunitat més enllà del model hegemònic 
de la família? Tota persona té els mateixos drets respecte la 
família?
Es poden respondre aquestes preguntes? No ho sabem, 
però us proposem una aproximació artística i acadèmica que 
ens permeti desbordar i re-brodar algunes de les certeses 
i demandes sobre aquesta noció antiga i contemporània, 
col·lectiva i personal.

Organitzen
Sala Beckett i UOC

CICLE LA FAMÍLIA (O LA FAMÍLIA?)

Compra d’entrades a
www.salabeckett.cat

XERRADES FESTIVAL CLÀSSICS
15/11/2022
El mite de la identitat
amb Sira Abenoza i Raül Garrigasait

16/11/2022
Àngels o robots
amb Eudald Carbonell i Joan Carles Mèlich

22/11/2022
Subjecte o mercaderia
amb Eudald Espluga i Júlia Bacardit

23/11/2022
Fluir o fixar
amb Miquel Missé i Pol Guasch

30/11/2022
Identitat i metamorfosi a l’art
amb Miquel del Pozo i Mireia Calafell


