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Tres dones, tres generacions, tres conjunts d’aspiracions: àvia, 
mare i filla. Les dependències socials es repeteixen i varien a 
través de les generacions: com era la vida d’una dona jueva fa 
50 anys a la República Democràtica Alemanya i què implica 
avui dia?

Llengua materna Mameloschn planteja preguntes sobre la identitat 
dels personatges, on pertanyen i la seva pàtria, que es contraposen al 
rerefons d’un antisemitisme latent molt habitual a la RDA, de la qual 
la mare té records amargs. Tot i que algunes coses han canviat des de 
llavors i ara gaudeixen de diferents llibertats, les preguntes sobre la 
llibertat i sobre com dur una vida autònoma segueixen sent les mateixes.
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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 el semimuntat amb #Llenguamaterna
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Sasha Marianna 
Salzmann

Sasha Marianna Salzmann és escriptora freelance i viu 
entre Berlín i Istanbul. Va néixer l’any 1985 a Volgograd i 
es va criar a Moscou. L’any 1995 va emigrar a Alemanya, 
on va estudiar Literatura, Art Dramàtic i Estudis de 
Comunicació a la Universitat de Hildesheim, abans 
de guanyar una plaça al curs «Szenisches Schreiben» 
(Escriure per a l’escena) a la Universitat de les Arts 
de Berlín el 2008. Després d’això, va treballar com a 
directora adjunta i dramaturga adjunta al Schauspielhaus 
de Hannover i al Theaterhaus Jena. Els seus poemes, 
assaigs i obres curtes s’han publicat en diverses revistes. 
És cofundadora de la revista cultural i social freitext. La 
seva opera prima, Weißbrotmusik, va guanyar el premi 
Wiener Wortstaetten l’any 2009 i el premi IKARUS el 
2012, i la van convidar a diversos festivals. El gener de 
2012 va rebre el Premi Kleist per a Joves Dramaturgs 
en reconeixement de la seva obra Muttermale Fenster 
Blau. El 2013, la seva obra Muttersprache Mameloschn 
(Llengua materna Mameloschn) va rebre el guardó de 
«millor obra de l’any» als premis del públic Mülheimer. 
El mateix any, ella i la seva obra van ser nominades al 
premi d’obra i dramaturg de l’any per la revista alemanya 
de crítica de teatre Theater heute. Des de l’any 2013, 
és escriptora resident al teatre Maxim Gorki de Berlín, 
on va ser la directora artística d’Studio Я fins al 2015. 
Actualment, segueix escrivint diverses obres de teatre i, al 
mateix temps, està treballant en la seva primera novel·la.

Properament

Del 05/05/2016 al 08/05/2016
Captius
de Jordi Manau i Laura Cabello
Direcció: Jordi Manau i Laura Cabello
Els malnascuts 4

10/05/2016 i 11/05/2016
Lena & Leonce –Wie der Cosmos das Chaos 
suchte und nicht fand– (Lena i Leonci –Com el 
Cosmos va buscar el Caos i no el va trobar–)
de Martha von Mechow i Leonie Jenning a partir de 
Leonci i Lena de Georg Büchner
Direcció: Martha von Mechow i Leonie Jenning
Una proposta del P14 de la Volksbühne de Berlín

Del 21/05/2016 al 28/05/2016
LIKE SI LLORAS (o tant de bo els meus somnis 
es fessin realitat)
de Xavi Gamito, Elena Martín i Anna Serrano
Direcció: Elena Martín i Anna Serrano
Una proposta dels coordinadors d’Els malnascuts

Més informació: www.salabeckett.cat

RDA: República Democràtica Alemanya, creada el 1949 al territori 
que es trobava sota ocupació soviètica al final de la Segona Guerra 
Mundial. Com que l’antifeixisme era doctrina d’Estat, oficialment 
l’antisemitisme no existia.

SED, “el Partit”: Partit Socialista Unificat d’Alemanya. La RDA era, 
de fet, un sistema unipartidista i la SED dominava la vida política i social 
en tots els àmbits.

STASI: Ministeri per a la seguretat de l’Estat i òrgan d’intel·ligència de 
la RDA. Era l’instrument d’opressió i vigilància de la SED contra la pròpia 
població.  

17 Juni (1953): dia en què va tenir lloc una onada de vagues i 
manifestacions relacionades amb demandes polítiques i econòmiques 
que acabà amb un alçament generalitzat contra el govern de la RDA. Va 
ser reprimit per l’exèrcit rus.

Albert Norden i Hermann Axen: polítics comunistes jueus 
alemanys, membres de la SED.

Yom Kippur: commemoració jueva. Dia de l’Expiació, del 
penediment, considerat el més sant i solemne de l’any. Menjar, beure i 
treballar està prohibit.

Guerra de Yom Kippur: conflicte bèl·lic que va començar el dia de 
Yom Kippur quan la coalició de països àrabs liderada per Egipte i Síria va 
atacar Israel.

Yad Vashem: institució oficial israeliana, situada a Jerusalem, que 
conmemora i documenta les víctimes de l’Holocaust.

Xoà: literalment, “la catàstrofe”. Terme hebreu per referir-se a 
l’Holocaust, genocidi on van ser assassinats aproximadament sis milions 
de jueus a mans del règim nazi.

Asquenazita: literalment, “jueu alemany”. Així s’autodenominen els 
jueus procedents del nord-est i centre d’Europa.

Jiddisch: llengua germànica amb 1000 anys d’antiguitat, escrita i 
parlada a molts països d’Europa, sobretot a l’Europa de l’est. 

Kaixrut: conjunt de normes ortodoxes que determinen quins 
aliments són Kóixer, és a dir, que respecten els preceptes de la religió 
jueva. Normes sobre la preparació i el consum dels aliments, com ara no 
utilitzar els mateixos utensilis pels diferents grups alimentaris.

Kaddix: una de les més importants oracions del Judaisme. El kadish 
yatom (kadish dels orfes) és la pregària en memòria dels morts. 

Kibbutz: comuna col·lectiva agrícola israeliana que pretenia 
combinar el socialisme amb el sionisme. Encara avui hi ha comunitats 
molt ortodoxes que demanen l’aïllament i el trencament total amb la vida 
exterior.
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Fabulamundi. Playwriting Europe és un projecte de cooperació entre teatres, 
festivals i organitzacions de 5 països europeus (Alemanya, Espanya, França, 
Itàlia i Romania).
L’actual edició del projecte Fabulamundi (maig 2015-novembre 2016) gira 

entorn de la temàtica ‘Crossing generations’. En aquest context, els teatres 
i institucions participants en el projecte organitzaran muntatges de peces 
teatrals, lectures dramatitzades d’obres, residències artístiques d’autors, 
tallers i xerrades obertes al públic, entre altres activitats. Durant la temporada 
2015-2016, la Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia organitza 
3 semimuntats d’obres proposades pels altres països, acompanyades d’una 
residència artística dels autors corresponents. Alhora, posa a l’abast dels 
altres socis del projecte les obres de 12 autors catalans i espanyols: Marta 
Buchaca, Jordi Casanovas, Guillem Clua, Llàtzer Garcia, Josep Maria Miró, 
Pau Miró, Pablo Messíez, Alfredo Sanzol, Mercè Sarrias, Victoria Szpunberg, 
Antonio Tabares i Paco Zarzoso.

Més informació a: www.fabulamundi.eu

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Sobre Fabulamundi
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