
Tres generacions de dones, padrina, filla i neta, totes 
abandonades d’una manera o una altra, fugen de vides 
complicades però amb la sensació de no tenir control sobre 
la seva pròpia existència. I d’aquesta fugida individual que les 
separarà en sorgirà la necessitat de retrobar-se de nou. Una 
recerca que les conduirà a una església, a un convent, a un 
prostíbul, a una casa d’acollida… 

Un viatge per carreteres de mala mort amb una furgoneta a mil 
per hora. 

El Teatre Principal de Palma i la Sala Beckett consoliden la seva 
col·laboració amb la coproducció de Les maleïdes, text del 

mallorquí Sergio Baos, de qui vam poder veure Paradís en el 
marc del GREC Festival de Barcelona 2022.

   Premi Pere Capellà de Teatre / 51 Premis Octubre (2022)

SINOPSI

LES
MALEÏDES

de SERGIO BAOS
Direcció: MARGA LÓPEZ

Del 22/03 al 02/04/2023
De dimecres a dissabte a les 19:30h

diumenge a les 18h  
 sala de dalt

ESPECTACLE

CICLE LA FAMÍLIA (O LA FAMÍLIA?)
DESBORDANT EL CONCEPTE I LES SEVES DERIVADES  

El llibre de Les maleïdes de 
Sergio Baos  està disponible a la 
Sala Beckett per 12€
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Direcció
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Repartiment
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Escenografia
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Una producció del Teatre 
Principal de Palma i la Sala 
Beckett

FITXA ARTÍSTICA

Durada: 1h 25min
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Aquest espectacle diposa de servei d’acollida d’infants 
durant la representació de diumenge 26 de març.
Més informació: www.salabeckett.cat



TEXT DE L’AUTOR

Vaig escriure aquest text mogut per un impuls una mica 
inconscient. I ara, un cop acabat, el torno a llegir i veig en ell 
moltes coses que comencen a traçar un camí en el qual m’hi veig 
reconegut. Les maleïdes té la voluntat de ser un conte. Un conte 
tragicòmic potser, però un conte en definitiva. Té això que tenen 
els contes d’evocador. Té també l’aventura i l’acció. Però també 
té allò d’inversemblant o exagerat que posseeixen les faules i els 
contes.
Però n’hi ha molt de cinematogràfic, és ver. Aquesta és una 
influència que no amago, ja que en ella s’hi veu clarament la mà 
de Lars von Trier a Breaking the waves. Una pel·lícula que tenyeix 
aquest text pel que té d’hiperbòlic potser. Pel que té de follia. Són 
les dues, la pel·lícula i aquest text, obres que toquen en part el mite 
cristià de la santedat. Però vista aquesta santedat com a sinònim 
de bogeria. És un sant una figura divina o potser és un boig al que 
s’ha d’apartar de la societat? És, per tant, el cristianisme, o més ben 
dit, el mite cristià, un punt de partida d’aquesta història. Això no vol 
dir, tanmateix, que sigui una obra cristiana. Ans al contrari. El mite 
cristià serveix només d’excusa per embarcar-nos en aquest relat 
una mica esbojarrat. Un camí ple d’obstacles que poden arribar 
a ser fins i tot ridículs pels nostres personatges. Uns obstacles 
que arriben fins al paroxisme de la realitat. Però no només beu 
dels clàssics cinematogràfics més tràgics com poden ser l’abans 
esmentats sinó també del gènere més d’aventures com North 
by Northwest d’Alfred Hitchcock. Perquè també és una obra 
d’aventures, amb una clara intenció de divertir i entretenir llevant-li 
a aquesta última paraula totes les connotacions negatives amb 
les quals se l’ha maculat en els darrers anys. 
I a més s’hi ha de sumar la comèdia. Que n’hi ha i molta. Una 
comèdia que té ganes de jugar amb l’espectador pel que té de 
gamberra i desbaratada.
És a més una obra amb una clara voluntat de ser innovadora 
en la forma. Una forma que mescla la narració amb el diàleg 
indiscriminadament. Que mescla el monòleg interior amb el 
parlament. Que mescla el futur amb el present i el passat. En 
definitiva vol ser una barreja d’estils sense cap tipus de barrera 
formal, mai marcada per un corrent concret. Però és igualment 
un text que mira el passat amb reverència. Que no nega els 
clàssics dels quals és clarament bevedor. La tragèdia i la comèdia 
clàssiques en són un referent sempre.

Sergio Baos

NOTA DE LA DIRECTORA
Dirigir un text de Sergio Baos no és fàcil. I no ho és perquè mescla 
comèdia i tragèdia a parts iguals. Perquè les seves referències 
són innumerables: teatrals, cinematogràfiques, literàries. Perquè 
els seus personatges són polièdrics i perquè les aventures en les 
que es troben immersos passen de la normalitat a llocs inesperats 
en qüestió de minuts. I a Les maleïdes, a més, hi ha elements màgics. 
Un fantasma que no entén perquè és un fantasma i una dona que 
es creu tocada per Déu. Els ritmes del text són pausats i frenètics 
alhora. Es succeeixen amb una velocitat de vertigen. Una muntanya 
russa de situacions rocambolesques i emocions genuïnes. 
Una locomotora que quan pren embranzida és imparable. Uns 
personatges lúcids i bojos al mateix temps. Talment la vida. Un 
repte escènic, per la quantitat d’espais i temps pels que transcorre 
la història. I un repte interpretatiu pels actors que hauran de donar 
vida a tot un mosaic de personatges.

Marga López



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:

EN CARTELL

Compra d’entrades a
www.salabeckett.cat

Fins 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
Cicle La família (o la família?)

CICLE LA FAMÍLIA (O LA FAMÍLIA?)

DESBORDANT EL CONCEPTE I LES SEVES DERIVADES

La família és un concepte tan complex com antic. Una estructura 
social i una font de sentit en constant transformació, qüestionament, 
reinvenció i canvi, que emmarca com ens relacionem, ens 
comuniquem i convivim amb el nostre entorn.
Què és la família? Quina és la seva dimensió política, econòmica? I 
la seva dimensió sociomaterial, pragmàtica i encarnada? Com dona 
forma a les nostres vivències? Com la formem a partir d’aquestes 
vivències? Ens podem desprendre de la família? Ens en volem 
desprendre? Com s’hi defineixen els rols dels seus membres? Com 
anar més enllà del mandat heteronormatiu i trastocar les seves 
estructures de desigualtat? Podem practicar altres formes de 
filiació, cures, reciprocitat i comunitat més enllà del model hegemònic 
de la família? Tota persona té els mateixos drets respecte la família?
Es poden respondre aquestes preguntes? No ho sabem, però us 
proposem una aproximació artística i acadèmica que ens permeti 
desbordar i re-brodar algunes de les certeses i demandes sobre 
aquesta noció antiga i contemporània, col·lectiva i personal.

Organitzen
Sala Beckett i UOC

ACTIVITATS
Taula rodona
23/03/2023
Violències quotidianes
amb Sergio Baos, Marga López, Nizaiá Cassián i Roger 
Martínez
Cicle La família (o la família?)


