
Quatre homes, dues dones i un nadó van d’excursió a 
un bosc. Són gent bonica, rica i creativa. Discussions 
cíniques i el perenne joc de l’amor i la distància marquen 
les converses. Aquesta vegada, els personatges han 
abandonat conscientment la ciutat, per veure què els 
depara una nit enmig de la natura.

Tot d’una, salta inadvertida una espurna, que desferma 
un incendi infernal. Tots fugen i es dispersen en totes 
direccions. Tot d’una, l’únic que compta és salvar la 
pròpia vida. L’experiència de por mortal, soledat i la 
pròpia vulnerabilitat davant la natura desfermada llança 
els supervivents a una vida quotidiana que no estan en 
condicions d’afrontar.
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Del 25/01 al 19/02/2023
De dimecres a dissabte a les 19:30h

diumenge a les 18h  
 sala de baix

ESPECTACLE

El llibre d’Animal negre tristesa
d’Anja Hilling, amb traducció de 
Maria Bosom està disponible a la 
taquilla de la Beckett per 10€

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

d’ANJA HILLING 
direcció JULIO MANRIQUE
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TEXT DEL DIRECTOR

Al seu recent assaig Pandèmia, el popular filòsof eslovè Slavoj 
Zizek, afirma: “...les epidèmies víriques ens recorden que la 
nostra vida és, en darrera instància, contingent i absurda: encara 
que siguem capaços de construir esplèndids edificis espirituals, 
qualsevol estúpida contingència natural, com ara un virus o un 
asteroide, pot acabar, de cop i volta, amb tot plegat. I això per no 
esmentar la gran lliçó de l’ecologia: que nosaltres mateixos, els 
éssers humans, podem contribuir, fins i tot sense ser-ne del tot 
conscients, a aquest mateix final”.
Llegeixo el text de Zizek i penso en el text d’Anja Hilling.
Penso en el foc. 
Penso en el petit i privilegiat grup d’éssers humans que, “sense 
ser-ne del tot conscients”, amb la imprudència d’una colla de nens 
que juguen despreocupadament a l’ombra dels arbres, ignorant 
qualsevol perill, obren les portes de l’infern. 
Penso en el poder de les flames i en la seva estranya i espantosa 
bellesa. 
En la grotesca desproporció entre l’horror de la catàstrofe i el seu 
estúpid origen. 
Una “contingència”, un accident evitable, un comportament 
irresponsable i fatal que recordarà a aquest petit i privilegiat grup 
d’éssers humans —amb la mateixa cruel indiferència amb la que 
els Déus castigaven la desmesura dels mortals a les tragèdies 
gregues— com les seves vides poden ser, en darrera instància, 
insuportablement contingents i absurdes. 
A Animal negre tristesa, com en un experiment, l’autora —Déu 
i Diable al mateix temps— ens convida a observar les seves 
criatures, sotmeses a un dolorosíssim i traumàtic procés de 
transformació. 
Quatre homes i dues dones de mitjana edat fugen de la ciutat per 
retrobar-se, durant unes hores, amb la naturalesa. 
La naturalesa, però, el bosc, es rebel·larà contra els seus 
imprudents visitants. 
Ferotge, terrible, implacable.
I res tornarà a ser com abans. 
Extenuats i tristos, com nàufrags a la deriva, passejaran entre les 
runes de les seves vides empesos, però, a continuar. 
Ja no són els mateixos. Ja res no és el mateix. Però han de 
continuar. 
I crec, o potser només vull creure, que això vol dir que l’autora 
d’aquest bonic, cruel i estrany artefacte tràgic, també creu que 
tenim una oportunitat, encara. 
Una oportunitat de transformació. 
Crec o vull creure que encara tenim, que sempre tenim, la 
possibilitat de transformar allò que ens passa, allò que ens ha 
passat, en alguna cosa nova. Amb la furiosa tristesa d’un animal 
cobert de cendra després del foc, després de la tragèdia, com 
animals tristos i negres de cendra, encara podem transformar-
nos. 
I continuar.

Julio Manrique

EN CARTELL
Fins 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
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Del 01/03/2023 al 12/03/2023
Una niña es una cosa a medio formar
d’Eimear McBride
Adaptació d’Annie Ryan
Traducció: Adriana Toledano Kolteniuk i Pía Laborde-Noguez
Direcció: Juan Miranda
Repartiment: Pía Laborde-Noguez 
Una producció de Dolores

Del 08/03/2023 al 09/04/2023
Els encantats
de David Plana
Direcció: Lucia Del Greco
Repartiment: Guillem Font, Sandra Pujol, Òscar Rabadán i 
Hanna Tervonen 
Una producció de la Sala Beckett

14/03/2023
Ismene
de Carole Fréchette
Traducció: Elisabet Ràfols
Direcció: Imma Colomer
Repartiment: Fina Rius

Del 22/03/2023 al 02/04/2023
Les maleïdes
de Sergio Baos
Direcció: Marga López
Repartiment: Lorena Faus, Alícia Garau, Àlvar Triay i Teresa 
Urroz

CURSOS D’HIVERN

Del 14 al 16/03/2023
«Aquests éssers que habiten dins de nosaltres»
amb Carole Fréchette 
Curs  avançat de dramatúrgia

Del 17 al 22/04/2023
Autodirigir-se: el rol actiu davant la càmera
amb Elena Martín 
Curs d’interpretació davant de càmera


