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ESPECTACLE

El llibre de Descripció d’un 
paisatge de Josep Maria Benet 
i Jornet està disponible a la 
taquilla de la Beckett per 5€.



Fitxa Artística

En una ciutat mediterrània imaginària, 
un cap d’Estat totalitari ha decidit 
evolucionar cap a la democràcia. Ara, 
dues filles d’un dissident tornen de 

l’exili. Tenen por, però estan disposades a 
exercir la seva revenja personal.

Lluites de poder, venjança, temors, 
vulnerabilitat, interès i misèria formen aquesta 
història en què Josep M. Benet i Jornet, 
prenent com a punt de partida la tragèdia 
Hècuba d’Eurípides, reflexionava, a finals dels 
setanta, sobre el difícil equilibri entre el 
compromís polític i les pors, les il·lusions o 
els interessos personals.

Sinopsi

Autoria: Josep Maria Benet i Jornet
Direcció: Toni Casares

Repartiment: Enka Alonso, Ona Borràs, Màrcia 
Cisteró, Francesc Ferrer, Pep Ferrer, Carles 
Martínez, Òscar Rabadan i Fina Rius

Escenografia: Laura Clos (Closca)
Vestuari: Míriam Compte
Il·luminació: Guillem Gelabert
So: Roger Ábalos
Caracterització: Àngels Salinas
Disseny de moviment: Marta Gorchs
Fotografia promocional: Kiku Piñol
Ajudant de direcció: Xavi Buxeda
Estudiant en pràctiques de vestuari (ESDI): 
Irene Òdena

Durada: 1h 40min

Agraïments: Ajuntament d’El Prat de Llobregat

Una producció de la Sala Beckett i el Teatre 
Principal de Palma

Col·loqui postfunció: 07/10
Amb l’equip artístic de l’espectacle
Modera: Llàtzer Garcia

Descripció d’un paisatge és una obra complexa, 
rica i oberta, que mostra les preocupacions 
ideològiques i morals de Benet en el moment de la 
seva escriptura. Tot un trasbals: el de l’home-
ciutadà que, en relació amb els fets històrics en 
curs, reflexiona sobre les possibilitats i/o les 
dificultats d’assolir una transformació radical 
del món i la societat que molts altres, com ell 
mateix, desitjaven i esperaven després de la mort 
del dictador. La idea de la ruptura radical sembla 
que s’hagi esvanit per sempre més. 

Fragment del pròleg d’Enric Gallén, per a l’edició 
de Descripció d’un paisatge de la col·lecció 

Biblioteca Sala Beckett (2021).



Es va donar a conèixer amb Una vella, coneguda 
olor, (1964) obra que havia obtingut el premi 
Josep M. de Sagarra el 1963, i el 1970 va 
publicar conjuntament Fantasia per a un auxiliar 
administratiu i Cançons perdudes. El seu teatre 
realista va continuar amb Berenàveu a les fosques 
(1972) i Quan la ràdio parlava de Franco (1979) 
i amb Revolta de bruixes (1977) va agafar un 
to simbòlic. A La desaparició de Wendy, el món 
de la infantesa i el de la postguerra prenen 
una dimensió mítica. Va conrear també el teatre 
infantil amb Supertot (1975), Helena a l’illa del 
baró Zodíac (1975) o El somni de Bagdad (1977), 
entre d’altres.
El 1989 va estrenar Ai, carai! al Teatre Lliure, 
i Desig, el 1991, al Centre Dramàtic de la 
Generalitat. Va continuar amb obres com E.R., 
estrenada al Teatre Lliure (1994) i duta al 
cinema per Ventura Pons (Actrius, 1996); Olors, 
dirigida per Mario Gas (TNC, 2000); Això, a un 
fill, no se li fa (Teatreneu, 2002); L’habitació 
del nen (Teatre Lliure, 2003); Salamandra (TNC, 
2005); Dones que ballen (2010) i Com dir-ho? 
(2013), entre d’altres. A més, va ser guionista 
dels primers serials produïts per Televisió de 
Catalunya (Poble Nou, 1993-94; Rosa, 1995-96; 
Nissaga de Poder, 1996-98; Laberint d’ombres, 
1998-00; Nissaga, l’herència, 1999; El cor de la 
ciutat, 2000-2009 i Ventdelplà, 2005-2010).
La seva trajectòria va ser reconeguda amb 
nombrosos premis, entre els quals el Premio 
Nacional de Teatro (1995), la Creu de Sant Jordi 
(1997), el Premi de la Institució de les Lletres 

 
Josep Maria Benet i Jornet

Text del director
Descripció d’un paisatge és una obra més moral 
que no pas política, malgrat la seva trama de 
conxorxes i venjances. Com en tantes altres 
obres de l’autor, del que es tracta aquí és de 
confrontar-nos amb la idea incòmoda que el Bé 
i el Mal són relatius, o no existeixen, i que 
darrere de les actituds més nobles o de les més 
reprovables hi ha, moltes vegades, només, un desig 
poruc i miserable de supervivència. La política 
està sempre travessada pels dolors personals.
Benet i Jornet va morir l’abril de 2020. A la Sala 
Beckett el considerem un dels autors catalans més 
importants de la història, i sabem que sense ell 
no s’entén l’evolució del teatre català; tant pel 
que fa al seu mestratge i al seu paper de pont 
entre generacions, com, sobretot, pel que fa a 
l’altíssima qualitat literària i a la saviesa 
teatral dels seus textos. Aquest n’és un de poc 
conegut, malgrat que per l’autor era un dels seus 
favorits. 
Tant de bo aconseguim que la representació 
s’acosti al que ell devia tenir més o menys al 
cap, i que va optar per no fer gaire evident. 
S’avançava així a formes d’escriptura que anys més 
tard ell mateix abordaria encara amb més coratge. 
Sempre inquiet, sempre amb la voluntat que el seu 
teatre s’ajustés a les formes artístiques de la 
contemporaneïtat.
No és pas la primera vegada que muntem una obra 
seva; tampoc serà l’última; ja hi podeu pujar de 
peus.

Toni Casares
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Espectacles

Del 06 al 17/10/2021
Avinguda Nacional
de Jaroslav Rudiš
Traducció de Naila Rami Oms
Direcció i adaptació: Martí Torras Mayneris
Repartiment: Patrícia Bargalló, Babou Cham, Josep 
Julien i Oriol Roca
Una producció de la Sala Beckett en el context del 
projecte Fabulamundi. Playwriting Europe

19/10/2021
Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán
Festival Alcools, Poesia en escena
Direcció: Andreu Gomila
Organitza: Sala Beckett/Obrador Internacional de 
Dramatúrgia 

Lectura dramatitzada

20/10/2021
La gran marxa
de Wolfram Lotz
Traducció d’Albert Tola
Direcció: Thomas Sauerteig
Repartiment: Nao Albet, Quim Àvila, Diana Gómez i Xavi 
Sáez
Una producció de la Sala Beckett
Cicle Nous textos del teatre europeu contemporani

Properament

Catalanes de guions audiovisuals (1998), el Premi 
Max d’Honor (2010), el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes (2013) i la Medalla d’Honor de la SGAE 
(2015).
A la Sala Beckett, d’aquest autor s’hi han pogut 
veure A la fageda (1990), El gos del tinent (1999), 
Soterrani (2008) i La desaparició de Wendy (2016).


