
En una institució que caldrà descobrir d’un estat imaginari, 
ni molt a prop ni gaire lluny de les nostres terres, els 
forçats residents preparen com a activitat ocupacional 
una representació de teatre que, inevitablement, parlarà 
d’ells i del seu país: una monarquia més o menys corrupta, 
d’aparença liberal que, a més dels poders econòmics, 
militars i religiosos, com tota la vida, sabrà trobar en el 
poder judicial la darrera justificació de les seves decisions 
interessades i arbitràries. Amb aquesta farsa en tres actes, 
entre l’Ubu de Jarry, l’humor absurd de Ionesco, els germans 
Marx i Monty Python, es presenta com a autor dramàtic el 
periodísta i crític de teatre Santi Fondevila. Una òpera prima 
amb un repartiment i una direcció de luxe.

SINOPSI

LA GRAN 
FARSA
(ELS JUTGES NO 
PORTEN BOTONS 
VERMELLS A LA TOGA)

de SANTIAGO FONDEVILA

Del 15/12/2022 al 08/01/2023
De dimecres a dissabte a les 19:30h

diumenge a les 18h  
 sala de dalt

ESPECTACLE

No hi ha funció ni els dissabtes 24 i 31/12, ni dijous 05/01.
Hi ha funcions extra el dimarts 20/12, el dilluns 26/12 i 
el dimarts 03/01

Aquest espectacle diposa de servei d’acollida d’infants 
durant les representacions de diumenge. 
Més informació: www.salabeckett.cat



Autoria
Santiago Fondevila
Dramatúrgia
Santiago Fondevila i 
Ramon Simó, amb la 
participació dels intèrprets
Direcció i escenografia
Ramon Simó

Repartiment
David Bagés, 
Jordi Martínez, 
Santi Ricart 
i Xavier Ripoll

Il·luminació
Quico Gutiérrez
Vestuari i caracterització
Mariel Soria
Música i espai sonor
Joan Alavedra

Fotografia
Roger Velázquez
Ajudantia de direcció
Teresa Petit
Direcció de producció
Júlia Simó Puyo
Producció executiva
Guillem Albasanz

Durada
1h 30min

Una producció de Cassandra 
Projectes Artístics, Santiago 
Fondevila i Temporada Alta

Amb el suport de Generalitat 
de Catalunya - Departament 
de Cultura - ICEC
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Fins al 15/01/2022 
Travy
de Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina
Dramaturgista: Jordi Oriol
Direcció: Oriol Pla Solina
Repartiment: Diana Pla, Oriol Pla, Quimet Pla i Núria Solina 
Una producció de Bitò i la Família Pla a partir de la producció 
original del Teatre Lliure
Cicle La família (o la família?)

TEXT DE PRESENTACIÓ

Per l’escenari desfilaran els personatges més influents de la 
cort: empresaris, polítics, responsables dels grans mitjans de 
comunicació i, és clar, jutges. Tots ells involucrats en la defensa 
absurda del poder reial, justificació simbòlica i també pràctica 
del seu propi poder i els seus privilegis, que es fonamenten en un 
seguit de principis immutables: la unitat de l’estat, la veneració de 
la força, la inqüestionabilitat de l’herència, el necessari nepotisme 
dels bons... La representació ubuesca dels seus arguments 
potser ens farà riure, però la hipèrbole no serà suficient per 
amagar la seva efectivitat real ni la seva crueltat.
Al llarg de tres actes breus, farsescos i tràgics, assistirem a la 
reconstrucció de la resposta institucional a una pretesa revolta 
popular que només pretenia, si més no en els seus orígens, 
la conquesta dels drets fonamentals dels ciutadans, drets 
impossibles d’aconseguir quan la llei només s’aplica des del punt 
de vista de la manca de drets dels possibles enemics.
Al final, arrossegats per la seva pròpia representació, els presos 
no podran fer més que una vindicació, més o menys seriosa, 
de la necessitat, potser impossible, d’una justícia equànime, 
desinteressada i neta. Una vindicació que, de ben segur, només 
servirà per a què els allarguin la condemna.

Santiago Fondevila

EN CARTELL

NOTA DEL DIRECTOR

El Santi Fondevila va escriure aquest text a partir del judici de l’1 
d’octubre i de tot això que ens han passat a casa nostra. És curiós, 
però el món del teatre encara no havia fet cap espectacle que 
parlés d’aquests fets.
Nosaltres l’hem fet, parlem d’aquests fets. Bé, parlem d’un regne 
imaginari, d’un rei imaginari, d’uns jutges imaginaris, d’uns polítics 
imaginaris que pretenen una determinada emancipació en un 
espai irreal, però que al mateix temps ens és molt proper. I com 
ho fem? Ho hem intentat a través del llenguatge de la farsa.
El Santi Fondevila va escriure una farsa amb els actors Jordi 
Martínez, David Bagés, Xavi Ripoll i Santi Ricart. Hem treballat 
sobre aquest text, hem improvisat sobre aquest text, ens hem 
divertit a partir de la nostra realitat, pensant com, a través de la 
mirada filtrada per Jarry, Ionesco o Monty Python, podíem fer un 
espectacle que parlés de nosaltres, però al mateix temps que 
també rigués una mica de nosaltres. I dels altres.

Ramon Simó



Temporada 2022/2023
Consulta tota la nostra programació a www.salabeckett.cat 
T.: 93 284 53 12 • info@salabeckett.cat
Segueix-nos a les xarxes i descobreix tot el que passa a la Beckett!  

 SalaBeckett •  @ salabeckett •  salabeckett

Amb el suport de:

Amb la patrocini de:

PROPERAMENT

Compra d’entrades a
www.salabeckett.cat

ACTIVITATS

Taula rodona
10/01/2023
Imaginaris de família
amb Oriol Pla Solina, Pau Matas Nogué, Natàlia Cantó-Milà 
i Daniel López
Cicle La família (o la família?)

Del 18/01 al 19/02/2023
Asesinato de un fotógrafo
de Pablo Rosal
Direcció: Ferran Dordal i Lalueza
Repartiment: Pablo Rosal 
Una producció de la Sala Beckett 

Del 25/01 al 19/02/2023
Animal negre tristesa
d’Anja Hilling
Traducció: Maria Bosom
Direcció: Julio Manrique
Repartiment: Guillem Balart, Màrcia Cisteró, Mia Esteve, 
Norbert Martínez, Jordi Oriol, Mima Riera, David Vert i 
Ernest Villegas 
Una producció de la Sala Beckett i el Teatro Español

Del 23/01 al 13/03/2023
Fitness d’escriptura
amb Marilia Samper 
Curs d’iniciació a l’escriptura teatral

Del 23/01 al 27/03/2023
Prácticas actorales: el “afuera” como eje de la creación actoral
amb Guillermo Cacace 
Taller d’interpretació

Consulta la resta de cursos a la pàgina web

CURSOS D’HIVERN


