
ENTERRANDO A DODOT

Esperen algú Pipí i Popó? Amb què somia 
Papà? Què hi pinta Dodot, en tot això? En un 
aparent intent de distopia postapocalíptica 
pseudobeckettiana, Enterrando a Dodot 

se submergeix en la merda de l’ànima humana 
contemporània, nedant entre idealismes i 
conformismes, entre preguntes absurdes i 
respostes insuficients, entre sentimentalismes 
i escatologies… Tot això de la mà de tres dones 
amb nom de pallasso i possiblement últimes 
supervivents de l’espècie humana sobre la faç 
de la terra.
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Amb el suport de: Amb el patrocini de:

Pablo Macho
Pablo Macho Otero va començar 
la seva formació dramatúrgica a 
l’Obrador de la Sala Beckett, on 
ha rebut classes de Jordi Oriol, 
Ewald Palmetshofer, David Lescot, 
Paco Zarzoso, Alfredo Sanzol, Albert 
Lladó, Sergio Blanco i Ella Hickson 
entre 2013 i 2019. El seu primer 
text, Els Malnascuts, es va estrenar 
l’any 2014 amb la primera fornada 
dels Malnascuts de la Beckett, i 
posteriorment es va convertir en 
Esquerdes, estrenada la temporada 
següent a la Nau Ivanow. Va tornar 
a col·laborar amb els Malnascuts 
l’any 2017, on va escriure i dirigir 
TÍTOL(A) dins el projecte BERESHIT. 
També ha sigut alumne d’autors com 
Pablo Ley, Michel Azama i Susana 
Lastreto i va ser membre del Studio 
Européen 2017, organitzat per l’Enzo 
Cormann a La Chartreuse d’Avinyó, 
amb el recolzament de l’Institut 
Ramon Llull i la Sala Beckett. També 
és autor i director de La Trinxera, 
que va fer temporada a la Nau Ivanow 
i a la Sala Flyhard l’any 2017 i va 
participar a diferents festivals de 
teatre alternatiu de Barcelona. El 
seus darrers treballs com a autor 
són la peça curta Dos pájaros de un 
tiro, que també va dirigir, i La 
obra de Renoir, que es va estrenar 
el passat febrer a Madrid a càrrec 
de la companyia Oniria Teatro. És 
estudiant de filologia hispánica 
a la UB i a l’abril de 2018 va 
rebre el Premio Novel Internacional 
de Poesía Universitaria Miguel 
Hernández pel seu poemari ZOE 
antilogía. Actualment, és membre del 
Laboratori d’Escriptura en Viu de la 
Sala Beckett.

Enterrando a Dodot no és una versió 
moderna d’Esperant Godot. No obstant, 
sí ens ha inspirat la sensació 
d’estancament dels seus personatges, 
així com els seus diàlegs repetitius i, 
a primera vista, insubstancials, però 
carregats de reflexions subjacents, 
soterrades.
Enterrando a Dodot no es només una 
picada d’ullet fonètica. “Esperant” 
és un verb d’inacció en gerundi, 
que és precisament la forma verbal 
de l’acció. Aquesta picada d’ullet 
gramàtica de Beckett fent referència a 
la passivitat dels individus maquillada 
amb la hiperactivitat de la nostra 
civilització, ja no ens fa tanta gracia 
en el segle XXI, perquè ara ja sabem 
que l’espera només ens portarà a ser 
testimonis de la nostra pròpia extinció. 
Per això hem escollit reciclar aquest 
títol. Per una banda, traslladant el 
gerundi a un verb d’acció del qual 
l’arrel etimològica és la Terra i que 
està directament relacionat amb la mort. 
I, per una altra, substituint a l’etern 
desconegut Godot, aquesta metàfora del 
Déu absent, pel residu més absurd de 
tots: merda embolicada en plàstic.

Pablo Macho

Sobre el text

En cartell
Fins a l’01/12/2019
Bruels
d’Oriol Morales i Pujolar
amb Rebecca Alabert, Iona Balcells, 
Joan Marmaneu i Juan Pablo Mazorra / 
José Pescina
Una producció de La Llarga i el Grec 
Festival de Barcelona
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Esperant Godot 
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Traducció: Josep Pedrals 
Direcció: Ferran Utzet 
amb Nao Albet, Aitor Galisteo–
Rocher, Blai Juanet Sanagustin, Pol 
López i Martí Moreno / Eric Seijo
Una producció de la Sala Beckett 


