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verses i neixin noves iniciatives. El 
cicle inclou cinc espectacles –dos 
dels quals faran temporada–, una 
exposició fotogràfica sobre els refu-
giats i tallers infantils. També es do-
narà espai a refugiats i immigrants 
perquè s’expressin i comparteixin 
les seves experiències.  

El cicle l’obre Odisseus, de la com-
panyia Teatre Tot Terreny, una obra 
inspirada en l’Odissea d’Homer que 
situa “el mar com a bressol dels cor-
rents de cultures que s’han anat des-
plaçant al llarg de la història”, segons 
explica el seu director, Quimet Pla. 
S’estableix un paral·lelisme entre 
Ulisses i els refugiats, amb la seva vo-
luntat de tornar a casa tot i la neces-
sitat de fugir. Obskené, la companyia 
resident de la Beckett, també ha tro-
bat en Ulisses una font d’inspiració 
per crear De carenes al cel, un híbrid 
que parla de l’experiència de super-
vivència constant i del “contrast en-
tre la vida i la mort”, apunta Judith 
Pujol, d’Obskené.  

La resta d’obres, que es podran 
veure només durant dos dies, són el 
monòleg El rey del Gurugú, de Fer-
ran Joanmiquel, que narra a través 
dels ulls del gos d’un migrant la his-

tòria dels subsaharians que esperen 
l’oportunitat de saltar la tanca de 
Melilla per passar a Europa; Nador, 
un espectacle basat en l’obra literà-
ria de l’escriptora catalana d’origen 
amazic Laila Karrouch, que fa un vi-
atge introspectiu per la figura d’una 
dona que viu a cavall de dues cultu-
res, i Sous la plage, una peça inter-
pretada pel periodista refugiat pa-
lestinosirià Mohammad Bitari. És 
una creació interdisciplinària a tra-
vés de la qual es qüestiona el discurs 
occidental sobre la immigració i 
s’evoquen les paradoxes generades 
al voltant de les revoltes de la Pri-
mavera Àrab.  

Alternativament a les obres, el ci-
cle exposarà fotografies de Ruido 
Photo i celebrarà xerrades i tallers 
en què participaran representants 
d’ONG, activistes, refugiats i artis-
tes. També s’oferiran dos tallers in-
fantils per incloure els nens i nenes 
en la reflexió i la comprensió de la 
crisi migratòria. Mar de Miralls do-
narà veu i visió a les campanyes de 
Stop Mare Mortum i de Casa Nostra 
Casa Vostra, que consideren que es-
tem en una crisi de valors. “Si esti-
méssim per defecte, les coses serien 
molt diferents”, puntualitza un dels 
membres de Stop Mare Mortum, 
Carles Darder.e 
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La Beckett proposa una mirada 
artística sobre els refugiats
L’obra ‘Odisseus’ obre el cicle Mar de Miralls

ARTS ESCÈNIQUES

La Mediterrània és mirall de viat-
ges, esperança i il·lusió, però tam-
bé de fugides, por, patiment i mort. 
Mar de Miralls, el nou cicle de la Sa-
la Beckett, tracta aquesta dualitat 
des d’un punt de vista artístic i ofe-
reix una reflexió sobre el dramatis-
me dels fluxos de migració a Euro-
pa. Amb la col·laboració de l’Institut 
Europeu de la Mediterrània (IE-
Med), la Beckett acollirà des de de-
mà fins al 5 de febrer espectacles te-
atrals, taules rodones, testimonis en 
primera persona, exposicions i ta-
llers sota un mateix paraigua per 
ampliar la mirada i entendre les di-
mensions d’aquesta realitat.  

“Estem molt pitjor que quan vam 
començar el 1995 –comenta el pre-
sident executiu de l’IEMed, Senén 
Florensa–. La Mediterrània és l’epi-
centre dels drames de milers de per-
sones que fugen de la misèria i de la 
guerra”. Mar de Miralls vol actuar 
com a nucli de creació i transmissió 
d’idees i convertir-se en un espai 
crític on conflueixin reflexions di-
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