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Subterrànies,  

sobreviure entre bombes

Montse Alcoverro, Itzíar Castro,  

Mamen Conte i Carme Poll

Teatre del CCCB

Fins al 28 de juliol 

Jo mai
Iván Morales / Companyia Prisamata 

Teatre Poliorama

Fins al 31 de juliol

La banqueta

Gérald Sibleyras / Paco Mir 
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…i molt més a:
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Un espectacle de Pep Tosar basat  

en el llibre Els meus premis,  

de Thomas Bernhard
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Teatre Romea

Fins al 27 de juliol

El viento en un violín

Claudio Tolcachir / Timbre 4 

Mercat de les Flors -  

Sala Pina Bausch

Fins al 27 de juliol 

Victoria Falls 

Sandra Simó 

Teatre Poliorama

Fins al 28 de juliol 

Tots fem comèdia 

Joaquim Oristrell 

Sala Muntaner

Fins al 28 de juliol 

Alma i Elisabeth 

(Persona, de Bergman)

Ingmar Bergman / Magda Puyo

Sala Beckett

Fins al 28 de juliol 

George Kaplan 

Frédéric Sonntag / Toni Casares 
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Un espectacle de Pep Tosar basat en el llibre  

Els meus premis, de Thomas Bernhard

El 1994, Xavier Albertí em va proposar de formar part 

del repartiment d’A la meta, l’obra de Thomas Bernhard 

que ell havia de dirigir. Va ser el primer contacte amb 

un autor que, com a mínim per a mi, té la condició 

d’addictiu. Hi deu haver més d’una manera d’explicar 

aquesta força addictiva. Una de segura és el sentit de 

l’humor i l’ús que en fa. 

Les seves narracions, i també el seu teatre, contenen 

personatges posseïts per una profunda desesperança i 

infelicitat. Sovint hi trobem reflexions que proporcionen 

una mirada terroríficament demolidora cap a allò més 

íntim de nosaltres mateixos. Només cal fer un cop d’ull 

als seus títols: Formigó, Tala, Trasbals, El malaguanyat, 

Extinció... Però crec que el que fa aquesta fosca 

narrativa bernhardiana tan addictiva és la ironia amb 

què l’expressa l’autor. Segurament aquesta mirada 

críptica i desesperançada sobre la cultura i sobre el fet 

d’existir, en definitiva, es converteix, per increïble que 

pugui semblar, en “optimista” quan Bernhard la dispara 

de manera brillant des del seu sentit de l’humor.

Em queden encara alguns títols per llegir de l’obra 

de Bernhard. En la vida que em veig obligat a portar, 

cada vegada em queda menys temps per llegir només 

pel plaer de fer-ho. I ja que des d’aquell llunyà 1994, 

en què Xavier Albertí em va fer entrar en contacte 

amb l’obra de Bernhard, sempre he volgut fer el meu 

viatge personal a través de l’autor, tornaré a convocar 

el teatre per acabar d’obrir la porta a aquesta sana i 

divertidíssima addicció que Thomas Bernhard també 

provoca en mi.
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Espectacle en català

Dramatúrgia
Evelyn Arévalo i Pep Tosar

Direcció
Pep Tosar
Traducció
Clara Formosa

Intèrprets
Imma Colomer, Pep Tosar i Òscar Intente

Espai escènic i vestuari

Evelyn Arévalo i Pep Tosar

Disseny de la il·luminació
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Producció
Marina Marcos
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