
OFICI DE TENEBRES

Ofici de tenebres és un thriller moral que comença 
amb la sortida de presó d’un home, després de 
complir anys de condemna per terrorisme, i el re-
trobament d’ell amb la seva família a una ciutat 

europea. Una trama detectivesca i religiosa en què la 
consciència del bé i del mal tortura els protagonistes. 
Res és el que sembla. Desig, memòria, fe, compromís, 
lluita quotidiana, amor, ideals, revolució… formen un 
mosaic de temes i conceptes als quals cal confrontar-se 
de nou en la nova situació. 

Fitxa Artística
Autor: Joan Rusiñol
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En el procés de creació d’aquest 
espectacle hi ha participat 
activament l’actriu Victòria Pagès
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En el marc de: 

El llibre d’Ofici de Tenebres està disponible a la 
taquilla de la Beckett per 5€.



Tona, 1979 
Periodista. Actualment és cap de 
política de Catalunya Ràdio. Ha 
estat cap de política i primer 
delegat a Madrid del diari Ara. També 
ha col·laborat en mitjans com La 
Vanguardia, RAC1 i Nació Digital. 
Ha viscut a Madrid, a Brussel·les 
i, ara, a Bilbao. Va començar els 
estudis de direcció i dramatúrgia a 
l’Institut del Teatre de Barcelona, 
que compaginava amb el periodisme. Va 
formar part de l’Aula de Teatre de la 
UAB, on va participar a Aquí s’aprèn 
poca cosa, espectacle a partir de la 
novel·la Jakob von Gunten, de Robert 
Walser, dirigit per Toni Casares 
(any 2000). Com a autor té dos textos 
publicats: Mum-Li (Bolero), del qual 
es va fer una lectura dramatitzada 
l’any 2001 a Vic, dirigida per Jordi 
Corominas. L’any 2003 va guanyar 
per segona vegada el premi Boira de 
Teatre, a Osona, amb ADN. Se’n va fer 
una lectura dramatitzada, dirigida 
per Marc Riera. L’any 2015 va estrenar 
Animals enverinats, sota la direcció 
d’Eduard Muntada, que es va presentar 
al projecte Croquis_BCN. També ha 
escrit l’assaig periodístic Començar 
de nou (Editorial Deu i Onze), 
conjuntament amb Ferran Casas. 

Joan Rusiñol

Amb el suport de: Amb la patrocini de:

ALTLTÍSSIM: “...Atorgueu-vos sense defallen-
ces, ara i en crèixer, de grans i de vells, una 
almoina recíproca de perdó i tolerància. Evi-
teu el màxim crim, el pecat de la guerra en-
tre germans. Penseu que el mirall de la veri-

tat s’esmicolà a l’origen en fragments petitíssims, 
i cada un dels trossos recull tanmateix una engruna 
d’autèntica llum...” 

Primera història d’Esther
Salvador Espriu

De tant en tant passa que ve algú i et diu: “He escrit 
una cosa i m’agradaria que la llegissis i em diguessis 
què en penses”. Fa uns tres anys i per mitjà d’un 
exalumne, se’m va presentar a casa un noi a qui no 
coneixia de res i em va dir: “He escrit una obra, la 
volem muntar i ens agradria que fessis el paper del 
senyor gran, perquè l’he escrit pensant en tu...” i 
tot allò que es diu quan vols implicar a algú en una 
proposta. El projecte que em proposàven no quadrava 
amb el que jo feia en aquell moment, i els vaig dir 
que molt amables, que moltes gràcies i que em sabia 
greu però que no m’hi podia comprometre. En marxar 
vaig demanar al noi, en Joan Rusiñol, que em deixés 
llegir l’obra, perquè tenia curiositat de saber què 
escrivia. Després em van dir que havia escrit altres 
peces i que fins i tot havia guanyat alguns premis. Em 
va interessar el discurs de l’obra. Valent, parlant 
d’un tema complicat. La manera d’enfocar-lo. Una 
reflexió sobre com la violència política influeix 
també brutalment en l’interior de la pròpia família. 
Què està “bé” i què està “malament” segons quina sigui 
la teva escala de valors. La idea de confrontar la 
barbaritat de matar innocents amb la mort del Crist i 
el ritual de l’Ofici de tenebres del Divendres Sant. 
La necessitat de buscar com demanar perdó... I també  
la forma de presentar l’acció i la manera de dialogar-
la. Em va semblar que “estava davant d’un autor 
nou”, que tenia un alt nivell i tot el dret a poder 
estrenar en unes condicions correctes. La Beckett 
és una plataforma de llançament de nous autors, i 
per això vaig passar-li el text al Toni Casares. Ell 
també va creure que calia que Ofici de tenebres pogués 
confrontar-se amb el públic. Si tenim la magnífica 
dramatúrgia que tenim en aquests moments, és sobretot 
(i mesuro la paraula) perquè s’ha potenciat a les 
autores i autors nous estrenant-los més d’una vegada i 
deixant que sigui el públic qui els refrendi. 
Dues coses més. De petit feia d’escolanet al meu 
poble (Castellterçol). Les litúrgies de Setmana Santa 
eren de les més fantasioses. El Divendres Sant es 
feia l’Ofici de tenebres. L’esglèsia a les fosques,  
el Tabernari amb les quinze espelmes que s’anaven 
apagant, els “cristos” tapats amb uns vels morats, 
els “monuments”, les campanes que no sonaven, només 
unes de fusta que deien “corre-que-t’atrapo-corre-que-
t’atrapo”. Feia por! I al final després de llegir els 
salms, el gran terrabastall: els fidels donaven cops 
amb les mans damunt els bancs de fusta per recordar 
els terratrèmols que es van produïr durant la mort de 
Crist. I a fora, davant les escales, els nens picàvem 
furiosament amb unes maces uns troncs que hi havien 
posat expressament. D’això en dèiem “Anar a matar 
jueus”. Tal com sona. 
I per acabar, permetin-me que agraeixi públicament 
a l’equip artístic, l’equip tècnic i a la Sala 
Beckett la confiança que m’han tingut acceptant  i 
ajudant-me en la posada en escena d’aquest espectacle 
després de més de quinze anys de no haver dirigit res 
professionalment. A tots moltíssimes gràcies!
         Joan Anguera

Fotografia: Kiku Piñol

Propers espectacles
del 07 a l’11/11/2018
AMNÈ(I)S(T)IA
de Chokri Ben Chikha
Coreografia: Laura Neyskens
Amb graduats de dramatúrgia i 
d’interpretació de l’Institut del Teatre
Institut del Teatre i Action Zoo Humain

del 14/11 al 08/12/2018
Una lluita constant
de Carlota Subirós i La Ruta 40 
Direcció: Carlota Subirós
Amb Alberto Díaz, Albert Prat, Alba Pujol 
i Maria Ribera
La Ruta 40 i Temporada Alta amb el suport 
de la Sala Beckett

Cia resident 
aquesta temporada

En cartell
del 03/10 al 04/11/2018
Blues
de Sergi Pompermayer
Direcció: Norbert Martínez
Amb Gemma Brió, Eduard Buch, Esmeralda 
Colette 
i Xicu Masó
Sala Beckett i La Brutal


