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Direcció: Mònica Bofill

L

a ment humana és d’allò més complexa
i, de vegades, ens fa actuar de formes
inimaginables. Qui o què en té la culpa,
d’això? L’educació? L’entorn? Néixer amb
un cervell que processa les coses d’una altra
manera?
La Martina, una dona que ha crescut sense
l’escalf d’una família, intenta pujar una
filla amb uns conceptes d’amor i protecció
molt allunyats dels que es consideren normals.
Això causa traumes greus a la filla, cosa que
farà que la societat qüestioni si la Martina
n’ha de seguir tenint la custòdia.
Aquesta obra ha rebut el Premi Joan Guasp de
la Vila de Consell (Mallorca) 2020.

Aquesta obra és fruit de l’Itinerari Beckett,
un programa de formació que vol promoure
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Autoria: Cristina Xifra. Direcció: Mònica Bofill.
Intèrprets: Anna Ycobalzeta (Martina), Santi Ricart
(Psicòleg) i Mercè Aránega (Investigadora criminal).A
mb la veu en off de Pep Ferrer. Amb la col·laboració
de Gemma Martínez. Agraïments: Clara Aguilar.
Una producció de la Sala Beckett

Cristina Xifra
Cristina Xifra és llicenciada en Ciències Físiques
per la Universitat de Barcelona. Actualment
treballa com a especialista en Seguretat de
la Informació. Es va formar com a escriptora a
l’Escola d’Escriptors de l’Ateneu Barcelonès i a
l’Obrador Internacional de Dramatúrgia de la Sala
Beckett. Col·labora habitualment en la secció
El Turmix de la revista cultural digital Week&
Sabadell i té publicat un conte en l’antologia
Extraordinàries de l’Editorial Males Herbes.

En cartell
Del 20/10 al 22/11/2020
El combat del segle
de Denise Duncan
Traducció de Marc Rosich
Direcció musical: Marco Mezquida
Amb Queralt Albinyana, Alex Brendemühl, Armando
Buika, Andrea Ros i Yolanda Sikara
Sala Beckett, Grec 2020 Festival de Barcelona, Centro
Dramático Nacional i Teatre Principal de Palma
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