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Una companyia de teatre està a punt de començar la 
representació infantil de l’obra Peter Pan, però un 
problema amb els decorats els obliga a fer un canvi sobtat 
de repertori i distorsionar una mica l’argument.

La desorientació dels actors, que s’han quedat sense el 
seu personatge o han d’improvisar noves situacions dramàtiques, 
amb les constants interrupcions del fil argumental que se’n deriven, 
permet agafar distància respecte de la història que es volia explicar 
i fa que emergeixin totes les contradiccions pròpies dels contes i els 
mites de la nostra infantesa.

La desaparició de Wendy és un joc pervers sobre els records, 
l’experiència, la moral i l’imaginari col·lectiu a través de l’homenatge 
al teatre com a espai per a la il·lusió i la màgia compartida.
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Una producció de la Sala Beckett/Obrador 
Internacional de Dramatúrgia amb el suport de 
l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC).
Amb la col·laboració de Teatres Amics i 
Transversal (Teatre Auditori de Granollers, 
Atrium de Viladecans, Teatre Auditori de 
Sant Cugat, L’Atlàntida de Vic, Teatre Kursaal 
de Manresa, Teatre Fortuny de Reus, Teatre 
Bartrina de Reus, Teatre Auditori Felip Pedrell 
de Tortosa, Teatre Monumental de Mataró, 
Teatre Municipal de Girona, Teatre Principal 
d’Olot), Teatre de Manacor i Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada.
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Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que 
passa a la Beckett!

facebook.com/SalaBeckett 
instagram.com/salabeckett
@salabeckett
Comenta l’espectacle amb #WendySalaBeckett
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Aquest espectacle participa a:



Josep M. 
Benet i Jornet

Josep M. Benet i Jornet (Barcelona, 
1940) és autor d’una cinquantena d’obres 
teatrals, entre les quals destaquen Una 
vella, coneguda olor, Berenàveu a les 
fosques, La desaparició de Wendy, 
Revolta de bruixes, Descripció d’un 
paisatge, El manuscrit d’Ali Bei, Desig, 
Fugaç, E.R, Testament, El gos del tinent, 
Olors, L’habitació del nen, Salamandra, 
Soterrani, Dues dones que ballen o Com 
dir-ho?. Considerat un dels escriptors 
teatrals més importants del nostre país, 
la trajectòria de Josep M. Benet i Jornet 
ha estat reconeguda amb nombrosos 
premis, entre els quals hi ha el Premi de 
la Crítica Serra d’Or de teatre en dues 
ocasions (1986 i 1900), el Premi Nacional 
de Literatura Catalana de teatre (1991), 
el Premio Nacional de Teatro (1995), 
la Creu de Sant Jordi (1997), el Premi 
de la Institució de les Lletres Catalanes 
de guions audiovisuals (1998), el Premi 
Max d’Honor (2010) i el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes (2013). La seva 
obra s’ha traduït, publicat i estrenat en 
diverses llengües d’arreu d’Europa.

A la Sala Beckett, d’aquest autor s’hi han 
pogut veure A la fageda (1990), El gos 
del tinent (1999) i Soterrani (2008).

La inauguració d’un nou espai de teatre és un 
esdeveniment per si sol. Parlant de la Sala Beckett, 
una festa i un orgull per a molts de nosaltres. Com 

trobar l’espectacle adient? Quan el Toni Casares em va 
proposar fer La desaparició de Wendy, de Benet i Jornet, 
no en vaig tenir cap dubte. 
La desaparició és un somni d’obra. I és una obra de 
somnis. És una obra d’aquelles que saben barrejar amb 
ofici realitat i ficció, i que sembla que tinguin una nota de 
l’autor que va directe al director i als actors: “inventeu, 
busqueu, trobeu coses amb aquesta partitura. Voleu, i feu 
volar els espectadors. Aquí teniu un món per jugar...”. 
Construïm les coses a partir de les ja construïdes. I és per 
això que hi ha mestres, escoles. Gent per davant, més gent 
per darrere. Tradicions i reescriptures. La desaparició 
de Wendy és al mig de tot el que jo he anat veient durant 
la meva vida. Té una mica de tot. I per això té i conté 
l’essència del teatre, i la potència que el pot generar. 
Una nit d’estrena els actors s’esforcen davant nostre. 
Lluiten amb els seus personatges, els canvien, busquen 
allò que els lliga a les seves vides. Des de l’habitació de les 
rates de la seva infància a l’escenari del petit teatre. Des 
de la llengua al joc dels miralls trencats. Comencem una 
nova aventura, i despleguem les veles. 

Oriol Broggi

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Altres activitats

Peter Pan i la Ventafocs a la Sala Beckett
Mostra d’exemplars de la Biblioteca Xavier Benguerel
Del 07/11/2016 al 30/11/2016

Teatre i diàleg filosòfic a la Beckett
Col·loqui postfunció amb Barcelona Pensa
19/11/2016 després de la funció

La prestatgeria de la Beckett
Xerrada amb Oriol Broggi a la biblioteca Manuel Arranz
22/11/2016 a les 19h 

En el conjunt de la dramatúrgia catalana actual, Josep 
Maria Benet i Jornet representa la figura indiscutible 
que enllaça dues èpoques i dues generacions. I la 

diversitat i la bona qualitat de les obres que s’estrenen 
actualment s’explica, en part, gràcies, no només a que el relleu 
generacional ha pogut produir-se, sinó també a com s’ha 
produït aquest relleu.

La generositat i la passió amb què Benet i Jornet s’ha 
relacionat sempre amb els autors més joves que ell, la manera 
com ha compartit idees, inquietuds, il·lusions, bromes i dubtes 
(amb tothom, creadors i espectadors) i la valentia amb què 
s’ha apropat als nous corrents i a les noves tendències cada cop 
que ho ha necessitat, és el millor exemple de com volem que 
funcionin les coses a la nova Beckett.

Toni Casares

Benet i Jornet, el nostre contemporani
Una xerrada d’Enric Gallén
23/11/2016 a les 19h

Travessia Recomana
Postfunció amb Recomana.cat
24/11/2016 després de la funció


