
 

          
 
Aquest gener la sala acollirà ‘Beuré de la teva aigua’, el projecte guanyador de la tercera 
edició del Premi Dau destinat a companyies emergents.  
 
També arriba la tercera producció pròpia de Dau al Sec: ‘Bye bye, Hort dels cirerers’ amb 
versió i direcció de Mercè Managuerra, que adapta l’obra de Txèkhov.  
 
En la seva cinquena temporada, l'equipament del Poble-Sec proposa dos espectacles que 
visibilitzen alguns conflictes inquietants de la realitat actual com la manca de recursos 
naturals i el vertigen davant del futur.  
 
La sala aposta per creacions amb veu pròpia, pels nous llenguatges i pel suport als nous 
talents. 
 
Dau al Sec s’acosta a les companyies joves emergents amb el Premi Dau que aquest any 
celebrarà la quarta edició. El Premi atorga al projecte guanyador una dotació econòmica, la 
inclusió de l’espectacle dins la programació estable de la temporada i una residència que 
ajuda a desenvolupar la última etapa del muntatge. Dobrin Plamenov i Marc Tarrida Aribau 
són els guanyadors de l'edició 2022. 
 
TALENT EMERGENT  
‘Beuré de la teva aigua’, projecte guanyador del Premi Dau 2022 i Finalista del Premi Quim 
Masó 2021, del 18 al 24 de gener 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Dau al Sec 
comença el 2023 

amb dues 
propostes singulars 
 



Del 18 al 24 de gener arriba per primera vegada a Barcelona ‘Beuré de la teva’ aigua, després 
d’haver reunit un grapat de crítiques excel·lents tant per a Dobrin Plamenov que ha escrit i 
ha dirigit l'obra, com per a la interpretació de Marc Tarrida Aribau.  
 
La peça presenta tres monòlegs que donen veu a tres personatges diferents: en Yafar, en 
Marc i un guàrdia civil. A partir de les tres mirades diferents, l’obra és un crit reflexiu que es 
centra en els conflictes geopolítics, la guerra, la crisi migratòria, el canvi climàtic i, en general, 
la futurofobia que pateix la generació jove actual.  
 
“És una obra que proposa tres mirades diferents a aquesta tercera onada, amb la voluntat de 
mostrar les cares invisibles d’una crisi que a molts llocs del món ja té conseqüències terribles, 
i que els joves vivim amb la consciència de que marcarà tot el nostre futur”, defineix Dobrin 
Plamenov.  
 
‘Beuré de la teva aigua’ es va estrenar amb èxit el passat mes d’octubre al Teatre Aurora 
d’Igualada i s’ha pogut veure a la Sala Mercantil, a la Sala Trono i a la Sala La Planeta.  
TERCERA PRODUCCIÓ PRÒPIA 
Bye bye, Hort dels cirerers del 15 de febrer al 5 de març 
 

 
 
Mercè Managuerra dirigeix ‘Bye bye, Hort dels cirerers’, una versió de l’obra de Txèkhov que 
ella mateixa ha realitzat. S’estrenarà a l’espai de Dau al Sec el 15 de febrer i es representarà 
fins el 5 de març.   
 



Protagonitzada per Esther Bové, Damià Plensa, Silvia Forns, Àlex Pereira i Laura Muñoz, l’obra 
s’endinsa en la mirada irònica, còmica i tràgica del gran poema escènic de Txèkhov, que ens 
parla sobre el dolor que hi ha en els canvis. 
 
La nova creació revela la fragilitat dels éssers humans quan han d’enfrontar-se amb les 
turbulències dels seus temps i el vertigen que senten davant un món nou i inintel·ligible.  
 
“La desaparició de l’Hort pot servir de mirall a la nostra pròpia incertesa respecte dels temps 
que s’acosten. Com Liubov, fugim, no sabem què fer per salvar-nos. No tenim cap imatge real 
que projecti un futur humanista d’assossec i esperança” explica Mercè Managuerra.  
 
Dau al Sec continuarà apostant per visibilitzar el talent emergent i promoure el diàleg sobre 
els conflictes actuals. 
 
Les entrades d’aquests dos espectacles es poden comprar a través de la pàgina web de Dau 
al Sec.  
 
Tota la informació sobre la sala, programació i activitats a: daualsecartsesceniques.cat  
 
 

PREMSA 

    
Oriol Galgo i Pedragosa – 600 93 86 86 – oriol@comedianet.com 

 
 


