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CORRÜPTIA, UNA REGIÓ DE L’EST: EL NOU ESPECTACLE DE TEATRE DE L’ENJÒLIT 
 
 

1 TEATRE DE L’ENJÒLIT 
 
Teatre de l’Enjòlit és una companyia amb residència a Barcelona formada per cinc 
actors: Albert Alemany, Elies Barberà, Jenny Beacraft, Arnau Marín i Marta 
Montiel.  
 
La companyia neix l’any 2006 arran d’un grup de treball engegat a l’Institut del 
Teatre de Barcelona per desenvolupar una metodologia de treball per a actors.  
El 2007, Teatre de l’Enjòlit presenta el seu primer espectacle, Potser somniar..., i el 
2008, el segon, En la Primavera perpètua.  
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2 LA CORRUPCIÓ POLÍTICA 
 
Diferents casos de corrupció política continuen saltant darrerament a les primeres 
planes de la premsa i ocupant les capçaleres dels telenotícies: el cas Malaia, el cas 
Pretòria, el cas Gürtel, el cas Brugal,... Fins i tot un cas de desfalc com era el cas 
Palau, amb Fèlix Millet com a principal implicat, podria ocultar aspectes de 
finançament il·legal d’alguna formació política catalana. 
Molts càrrecs polítics de diferents àmbits i rangs es troben esquitxats per les 
imputacions judicials. La seva honorabilitat queda posada contra les cordes, i amb 
la d’ells, la credibilitat d’un sistema democràtic incapaç de controlar els elements 
corruptes. 
 
Es poden extreure molts apunts de la realitat, només cal abocar-se als reculls de 
premsa. Amb CORRÜPTIA no pretenem fer teatre-document, però sí valdre’ns 
d’aquest material per representar certes formes d’actuació dels polítics. 
L’art permet, entre altres coses, la síntesi ficcional. I el teatre permet mostrar-la al 
públic. Això és el que volem: mostrar què fa actuar així els polítics corruptes, com 
operen individualment, com es mouen dins del partit, quins rols de poder s’hi 
estableixen, com es comporten en públic i com es comporten en privat.  
Volem mostrar les entranyes de la corrupció en clau de farsa política, recollint la 
millor herència de grups com Joglars o Animalario. 
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2.1  EL TEXT 

Teatre de l’Enjòlit ha encarregat el text al periodista Josep Lluís Fitó (Xàtiva, 1967). 
Uneix a la seva professió la passió pel teatre. Ha participat en diferents cursos de 
dramatúrgia i guió impartits, per exemple, per Paco Zarzoso. 
Per aquest muntatge, Teatre de l’Enjòlit, necessitava una persona del seu perfil 
professional: coneixedor de la realitat més immediata i alhora capaç d’abocar-la a 
un text escrit expressament per a Teatre de l’Enjòlit.  
 
 

2.2  LA DIRECCIÓ 
La direcció de l’espectacle l’assumeix en Carles Fernàndez Giua, jove director 
barceloní. Ha estat ajudant de direcció de Carme Portaceli i de Xavier Albertí entre 
d’altres. És un dels integrants de la FEI (Factoria Escènica Internacional). Les seves 
obres s’han pogut veure en diferents sales de Barcelona (Sala Beckett, Nau Ivanov) i 
del país (La Planeta). El seu darrer muntatge, La conquesta del pol Sud, va rebre el 
premi Quim Masó l’any 2009. 
 
 

2.3  SINOPSI  
Richard, un jove polític, número dos del Partit Regional de l’Est, amb una 
esplèndida carrera política per endavant, es troba implicat junt amb altres membres 
del govern en una trama de corrupció. Salta l’escàndol i la festa dels complots.  
Al voltant del protagonista es mouen altres polítics, assessors, empresaris, 
periodistes,… però ningú no vol convertir-se en el boc expiatori. Quina és la presa 
que cal esquarterar públicament perquè el bon nom del partit no quedi tacat? La 
farsa està servida. 
 
 

2.4  ESTRENA 
CORRÜPTIA s’estrena el 13 de novembre de 2010 a la Sala de Teatre «La Peni» de 
Molins de Rei, dins la programació del Festival Lola. 
 
 

2.5  DURADA DE L’OBRA 

1 hora i 15 minuts.
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3    FITXA ARTÍSTICA 

 

Text:  Josep Lluís Fitó. 

Direcció:  CarlesFernàndez Giua. 

Intèrprets:  Albert Alemany.  

           Elies Barberà. 

                         Jenny Beacraft.  

                         Arnau Marín. 

                         Marta Montiel. 

Espai escènic: Lluna Albert. 

Construcció: Estudi-Taller 

d’Escenografia Jorba-Miró. 

Il·luminació: Joan Grané. 

Vídeo i projeccions:Joan Sànchez. 

Espai sonor: Roger Marín. 

Fotografies: Aleix Marín. 

Vestuari: Teatre de       l’Enjòlit i     

Lluna Albert. 

Producció executiva: Teatre de 

l’Enjòlit.  

Producció: Teatre de l’Enjòlit, Festival 

Lola, CoNCA. 

Distribució:   

Bea Liebe (Catalunya): 655866813 

Patrícia Pastor (País Valencià): 

629601431 
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PREMSA: 

 

Des del dia de l’estrena, Corrüptia és notícia contínuament. El tema és tan candent 
que la censura no s’ha fet esperar al País Valencià, i moltíssima premsa se n’ha fet 
ressò. 
 
LA VANGUARDIA ,27 DE GENER  2011 
Excelente sátira. Diálogos  ingeniosos, ritmo sencillamente galopante. Divertida comedia. 
Considerable calidad y absoluta coherencia. Trabajo actoral minucioso y exigente. 
Rigurosa profesionalidad. 
 
EL PÚBLIC, 25 DE GENER DE 2011 
Descarnada, divertida i punyents sátira política. 
 
LEVANTE-EMV XÀTIVA, 11 DE NOVEMBRE 2010 
La corrupción sube a escena.  

BARCELONA, 13 DE NOVEMBRE 2010 (EUROPA PRESS)  
La Generalitat de Cataluña subvenciona una sátira política sobre el caso Gürtel. 
 
AVUI/EL PUNT, 30 DE NOVEMBRE DE 2010 
 L'Ajuntament de Xàtiva nega un teatre per a l'estrena d'una obra sobre la corrupció. 
L'associació que va demanar el local parla de “censura”. 
 
ADN, 2 DE DESEMBRE DE 2010. 
Censuran en Valencia una obra sobre corrupció. 
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CURRICULUM DE TEATRE DE L’ENJÒLIT 

 
2005 Anna Estrada (pedagoga, actriu i directora) proposa formar un Grup de 
Treball per desenvolupar una metodologia de treball per a actors. La recerca es duu 
a terme a l’Institut del Teatre de Barcelona durant els cursos 2005-06 i 2006-2007.  
2006  El Grup és convidat a mostrar el seu treball a l’Scuola Europea per l’Arte 
dell’Attore a San Miniato (la Toscana, Itàlia).  
L’activitat del grup continua durant el curs 2006-07. 
Després d’un any el Grup decideix formar la companyia Teatre de l’Enjòlit, i 
treballar en el seu primer espectacle teatral: POTSER SOMNIAR….  
2007 Potser somniar… s’estrena el 14 de juny al Teatre Laboratori de l’Institut del 
Teatre de Vic. Funcions del 14 al 17 de juny. 
Potser somniar…, Festival Shakespeare de Santa Susanna, 18 de juliol. 
2008 EN LA PRIMAVERA PERPÈTUA. Estrena, 13 de novembre. Festival Lola 
d’Esparreguera. 
En la Primavera perpètua. 6 i 7 de desembre a Àrea Tangent. Barcelona. 
2009 L’ÚLTIM VOL, de Pedro Montalbán. Lectura dramatitzada del text guanyador 
del Premi de Teatre Breu Inicia’t de Badalona. 30 de març. Teatre Zorrilla de 
Badalona. 
En la Primavera perpètua. 26 i 27 d’octubre. Teatre del Raval. Dins la 14ª Mostra 
de Teatre de Barcelona.          
 Espectacle finalista del premi del públic. 
2010 En la Primavera perpètua entra com a espectacle a l’ODA.  
2010 Estrena de Corrüptia. 
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ALBERT ALEMANY  
Llicenciat en Art Dramàtic, especialitat d’Interpretació. Institut del Teatre, Barcelona.  
Imparteix classes d’interpretació a l’Escola de Teatre Memory. 
Teatre: 
·La nit just abans dels boscos, de B.M. Koltès, dir. Albert Massana (I.T., 2009). 
·Un dia. Mirall trencat, de M. Rodoreda, dir. Ricard Salvat (Teatre Borràs, 2009).  
·La Paradise band de Cristina Clemente, dir. Mercè Vila. (Teatre Lliure, 2008). 
·Els residents, de Lucía Carballal, (I.T., 2008).  
·Pippi Langstrum d’Astrid Lindgren (Teatre Poliorama i de gira per Espanya).  
·No dormim de Katrin Rögla, dir. Christine Schmutz. (Sala Obrador) 
·In Arcadia vixisti de R. L. Stevenson, dir. Llàtzer Garcia (Teatre Llantiol).  
Televisió:  
·Ull per ull mini-sèrie, coproducció TV3 i TVE.    
·Els diaris de Pascal, sèrie de TV3, en el paper protagonista de Pascal.  
·Un amor clar-obscur, de Jesús Garay, pel·lícula de TV3. 
 
 
 
 
ELIES BARBERÀ 
Llicenciat en Art Dramàtic, especialitat d’Interpretació. Institut del Teatre, Barcelona. 
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de València.  
Teatre: 
·Primaris, text i dir. Carles Mallol (Tantarantana, 2010). 
·El casament d’en Terregada, dir. Joan Castells (TNC, 2009).  
·Músiques de l’Holocaust, amb el Brossa Quartet de Corda.  
·Un altre Wittgenstein, si us plau, text i dir. Albert Mestres (Festival Grec, 2009).  
·Stereo, text i dir. Carles Mallol (Tantarantana, 2009).  
·Seguretat, text i dir. Carles Mallol (Versus Teatre, 2008).  
·La torna de la Torna, text i dir. Albert Boadella (Romea, gira per Catalunya i Espanya, 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, 2005-06). 
Ha dirigit els espectacles: 
·Corre, Marco, corre! (càpsula), Temporada Alta, 2007.   
·En la Primavera Perpètua, Festival Lola 2008 i Mostra de BCN, 2009.  
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JENNY BEACRAFT 
Formació a Ecole Philippe Gaulier de Londres i al Conservatori de Teatre Carnegie Mellon 
Universitat. Cursos amb Uta Hagen i Byrne Piven (Piven Theater). Especialitzada en creació 
de teatre amb el mètode ‘Viewpoints’. 
Teatre: 
·Argonautika, dir. Marry Zimmerman (Lookingglass, Chicago) 
·Hamlet, dir. Brian Crowe (New Jersey Shakespeare Theatre) 
·A Midsummer Night’s Dream, dir. Bonnie Monte (New Jersey Shakespeare Theatre) 
·Scientific Shorts, dir. Caden Hethorn (New York Stage Ensemble Theater) 
·Rosencranz and Guildenstern are Dead, dir. Zach Davis (Piccolo Theatre, Chicago) 
·‘Tis Pity She’s a Whore, dir. James Palmer (Red Tape Theatre, Chicago) 
·The Missanthrope, dramatúrgia i dir. Tim Mooney  (Stage Two, Chicago) 
Cinema:  
·DiDi Hollywood, dir. Bigas Luna.  
 
 
 
ARNAU MARÍN 
Formació a Ecole Philippe Gaulier de Londres. Estudis d’interpretació a La Casona. Cursos 
amb Javier Daulte, Ferran Madico, La Fura dels Baus, Anne Dennis (adjunt de Peter Brook), 
o Molly Sorohan a Nova York, entre d’altres.  
Teatre:  
·El casament d’en Terregada, dir. Joan Catsells (TNC, 2009).  
·Els mots de Yorick, de Palau i Fabre, dir. Iñaki Gartz (Espai Brossa, 2008).  
·Les aventures d’en Massagran, dir. Joan Castells (TNC).  
·El misantrop, de Moliere, dir. Oriol Broggi (Biblioteca de Catalunya).  
·El Tartuf, de Moliere, dir. Oriol Broggi (Versus Teatre).  
·Macbeth, de Shakespeare, dramatúrgia i dir. La Fura dels Baus i Xicu Masó. 
Cinema:  
Cosmética, dir. Igor Biddau. La linea recta, dir. José María de Orbe. 
Ha dirigit:  
·El perfume, dir. Tom Tykwer, com a part de l’equip de La Fura dels Baus: entrenament dels 
750 actors per l’escena final del film. 
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MARTA MONTIEL 
Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre, Barcelona.  
Ha impartit classes de Veu a l’Institut del Teatre de Barcelona. I n’imparteix de Cos i 
Interpretació a El Galliner de Girona i el Col·legi del Teatre de Barcelona. 
Teatre:  
·Primaris, text i dir. Carles Mallol (Tantarantana, 2010). 
·Stereo, text i dir. Carles Mallol (Tantarantana, 2009).  
·Seguretat, text i dir. Carles Mallol (Versus Teatre, 2008).  
·Els residents, de Lucía Carballal (IT, 2008).  
·Tres Vint-i-set, text i dir. Carles Mallol (Versus Teatre, 2007).  
·To the happy few, de Ferran Dordal (La Planeta, 2006).  
 
 
 
 
CARLES FERNÀNDEZ GIUA, DIRECCIÓ. 
Llicenciat en Dret i Direcció Escènica per l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha treballat com 
a ajudant de direcció de Carme Portaceli, Xavier Albertí, Franco di Francescantonio, 
Roberto Romei i Francesc Nel·lo. 
Ha dirigit: 
·La Conquesta del Pol Sud, de Manfred Karge. Dramatúrgia de Raquel Tomàs. Premi Quim 
Masó a projectes de producció teatral. Temporada Alta, 2009 (Sala Beckett Desembre 
2009–Gener 2010). 
·Catalan Buffalo. Assaig Obert a partir d'‘American Buffalo’ de David Mamet (Teatre Lliure, 
2010). 
·El muntaplats, de Harold Pinter (Nau Ivanow, 2009). 
·Venedors, d'Edoardo Erba (Sala Beckett, 2008). 
·Quartet, de H. Müller (Temporada Alta, 2005. Versus Teatre, 2006). 
·Hi ha tan poca gent que estima els paisatges que no existeixen, a partir de textos de J. 
Brossa. Co-direcció (Teatre Bartrina, 2004). 
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JOSEP LLUÍS FITÓ, DRAMATÚRGIA. 
Llicenciat en Filologia Hispànica. Universitat de València. 
Diploma d’estudis avançats en el programa de doctorat en comunicació audiovisual en el 
departament de Teoría dels Llenguatges. Universitat de València. 
Màster en guionista de sèries de ficció per a TV. UIMP. València. 
Taller d’escriptura teatral amb Paco Zarzoso. SGAE. València. 
 
 
 
LLUNA ALBERT, ESCENOGRAFIA. 
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València en l'especialitat 
d’Escultura. Màster en Figurinisme, Escenografia Teatral i Televisiva en l'Institut Europeu de 
Disseny de Barcelona. Taller d'escenografia dirigit per Anna Viebrock al CDN de Madrid. 
Membre fundador de la Companyia Nas Teatre (1996-2005), i d’Els Flaquibutti (2002-
2010), com a sòcia i directora artística. 
Vestuaris i escenografies per a Jordi LP, Rambleros Barcelona 2010, Nas teatre, Scura 
splats, Albena Teatre, Zircó producciones, Engrata Teatre, Flaquibutti, Patrícia Pardo, 
Malabó, Barana Teatre, EMT de quart de Poblet . 
Il·lustracions per als llibres de Jesús Jara (Desde mi payaso; cuadernos de navegación, El 
actor creativo, Cuentos inmorales, El clown, un navegante de las emociones) i dissenys 
gràfics per a l’Escola Los hijos de Augusto, Zircó, Flaquibutti, Nas teatre, EMT Quart de 
Poblet. 

 
 
 
JOAN SÀNCHEZ, PROJECCIONS I VIDEO. 
Graduat en Art Electrònic i Disseny Digital per l’Escola Superior de Disseny ESDi. 
Graduat Superior en Disseny en l’especialitat de Disseny Gràfic (ESDi). Graduat Superior 
en Art Electrònic i Disseny Digital (ESDi). 
Col·laboracions i festivals: 
·Hola. Curtmetratge seleccionat per a la Mostra de curtmetratges de creació jove del 
Caixafòrum. Producció i guió. (2007). 
·Hiroshima mon amour. Espectacle-instal·lació. Instal·lació i programació d’objectes 
autòmats. Festival Strobe (festival d’art digital d’Amposta, 2008). 
·La caixa experièntica. Curtmetratge, programació del software de la instal·lació i disseny 
gràfic. (In-Lola, Festival d’art i disseny en el context del LOLA, 2009).   
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Contacte:   Bea Liebe:   655866813  
 Elies Barberà:  667080487 
 distribucio@teatredelenjolit.net 
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ANNEX 
 

PREMSA 



SinpermisodelPP
CRÍT ICA DE TEATRO

Corrüptia, una regió de l'Est

Texto: Josep Lluís Fitó
Dirección: C. Fernández Giua
Lugary fecha: TeatroTantaranta-
na (21/I/2011)

JOAN-ANTON BENACH

En el País Valencià, los políticos
que cortan el bacalao tienen la
piel dura y soportan todo el baru-
llo que organizan las denuncias
de la oposición, las investigacio-
nes judiciales, algunos ceses sig-
nificativos y cuantos elementos

adversos alimentaron una frondo-
sa rumorología los dos últimos
años. Menos conformes, en cam-
bio, se han mostrado ante los
eventuales rasguños que podía
ocasionarles Corrüptia, una regió
de l'Est, divertida comedia de la
compañía catalana Teatre de
l'Enjòlit que tenía que represen-
tarse en el teatro municipal de
Xàtiva.
Contra lo previsto y anunciado

la función fue desautorizada, y la
compañía tuvo que irse al teatro
Goya deOlleria. El alcalde deXà-
tiva es Alfonso Rus, del PP, presi-
dente a la vez de la Diputación de

Valencia. Por su parte, tras el inci-
dente, el dramaturgo de Corrüp-
tia, Josep Lluís Fitó (1967), perio-
dista, fue cesado como presenta-
dor en la TV autonómica.
En algún papel sobre la come-

dia se lee que serán puras coinci-
dencias las semejanzas que se
den entre la farsa y la realidad, pe-
ro no se insiste en ello.Corrüptia,
con la misma diéresis de Gürtel,
no añade nada muy distinto ni
más importante que la prensa no
haya divulgado del célebre caso,
de modo que los regates y enga-
ños que se llevan los personajes
de Franc (Elies Barberà) y Ric
(AlbertAlemany) sonmuypareci-
dos a los que cualquier lector de
diarios pudo imaginar en su día.
Claro está: Franc parece una alu-

sión a Francisco Camps, y Ric al
indómito Ricardo Costa.
Los diálogos de la comedia son

ingeniosos y el ritmo con que se
desarrollan es sencillamente galo-
pante, sin la más leve pausa. La
dirección de Carles Fernández
Giua ha impuesto a la interpreta-
ción un feliz registro caricatures-
co, y tanto la gestualidad como
las distorsiones vocales se ajus-
tan a un norma de considerable
calidad y absoluta coherencia.
No es la jarana expeditiva, ele-
mental y tumultuosa que alcan-
zan, a menudo, las sátiras políti-
cas televisivas. Tras el monólogo,
la escena a dos o la situación más
bulliciosa, hay en Corrüptia un
trabajo actoral minucioso y exi-
gente. O sea, todo el equipo artís-

tico se ha tomado la broma muy
en serio, contraponiendo una ge-
nerosa gama dematices a los tris-
tes beneficios que antaño perse-
guían nuestros “independientes”
mediante la simple farsa embaru-
llada. Teatre de l'Enjòlit intenta
ganarse una rápida solvencia co-
mo compañía de una rigurosa
profesionalidad.
El magnífico tándem peleón

que forman Elies Barberà y Al-
bertAlemany está admirablemen-
te acompañado de Arnau Marín,
de Jenny Beacraft y de Marta
Montiel, todos impecables. Hay
que augurar un buen futuro a la
joven formación y, de inmediato,
que su excelente sátira pueda ver-
se sin censuras enValencia, el há-
bitat natural de la comedia.c



TONI POLO 

----- No està malament, el ves-
tit de Frank, el president de la 
regió de l'Est. 6.000 euros, diu 
que li va costar. No és estrany 
que un somriure perpetu li cre-
ui la cara a tothora. Igual que 
a Charlie, que amb les seves 
ulleres negres tampoc no pa-
ra de somriure mentre juga a 
golf; ni tan sols quan critica els 
de l'oposició: "Que no en tenen 
prou, amb Greenpeace?", pre-
gunta, tot fent un swing. I con-
tinua somrient. També som-
riu Richard, el número dos del 
partit, quan Charlie, que és un 
empresari molt, però molt in-
fluent, l'agafa literalment pels 
testicles. Richard s'encongeix, 
pateix, li fan mal, molt de mal. 
Però somriu, perquè és el que 
convé. "Sí, sí, tens raó, Char-
lie, ets el meu ídol. Ets el pu-
to amo!" 

Són amics i tenen molts 
amics (o això creuen). "Les 
amigues de Marta són les me-

ves amigues". Podria ser el 
nom d'una assignatura d'un 
màster en tràfic d'influènci-
es. En qualsevol cas, és la fra-
se més comuna en les comu-
nicacions de poder. Marta és 
una altra poderosa empresà-
ria i, per tant, manega molts 
fils. Encara que és més maca, 
molt més maca que ell, algú 
veu en aquesta dona un altre 
personatge de la trama Gürtel: 
El Bigotes. 

Paròdia descarada 

Totes aquestes situacions es 
donen en l'obra Corrüptia, una 
regió de l'Est. Potser és per la di-
èresi del títol, o potser perquè 
aquesta regió de l'Est no es tro-
ba exactament més enllà de 
l'antic teló d'acer, algú hi veu 
relació amb el cas Gürtel i la 
caiguda en desgràcia de Ricar-
do Costa, el segon del govern 
de Francisco Camps. 

La companyia catalana Te-
atre de l'Enjòlit va encarregar 
al periodista de Canal 9 Josep 
Lluís Fitó un text sobre la cor-
rupció. "Volien una cosa satíri-
ca, mordaç, en la línia dels Jo-
glars o d'Animalario", diu l'au-

tor, paisà i amic de la infància 
d'Elies Barberà, que fa de pre-
sident de Corrüptia. "Des del 
minut zero va quedar clar per 
on anirien els trets", explica Fi-
tó. Però també confessa que es 
va sentir temptat d'afegir ele-
ments d'altres casos, per exem-
ple els que succeïen dins d'un 
palau modernista i ple de mú-
sica a Barcelona: "Vaig comen-
çar a escriure-hi, però allò era 
més un escàndol d'estafes, no 
tan polític, i, a més, la trama de 
Corrüptia anava agafant tanta 
força...", admet. El tema, molt 
localitzat en aquesta regió de 
l'Est, és universal: les crítiques 
no es dirigeixen cap a un par-
tit polític concret, sinó cap al 
"menyspreu de la classe políti-
ca envers els contribuents", en 
paraules de Fitó. 

L'escriptor reconeix que s'ho 
ha passat "bomba" en l'escrip-
tura, en la lectura dramatit-
zada i en els assajos als quals 
ha assistit. "De seguida vam 
connectar, el Carles i jo", diu. 
Carles Fernández Giua, el di-
rector, està darrerament molt 
vinculat al tema del poder, 
atès que aquests dies també 

Per descomptat, 
tota semblança 
amb la realitat és 
pura coincidència 
El director està fent un 'Macbeth' a la Nau Ivanow. Tot sigui pel poder! 

> AL TANTARANTANA 
Es va estrenar el 19 de gener 
i es mantindrà en cartell fins al 
6 de febrer. 

INICI AMB CENSURA 
L'obra s'havia d'estrenar a 
Xàtiva l'11 de desembre, però 
l'alcalde no va cedir el teatre i 
esvafer a Olleria (a 15 quilò-
metres). "En el fons, ens han 
regalat una campanya de publi-
citat collonuda", diu Fitó. Estan 
negociant fer-la a València. 

dirigeix, a la Nau Ivanow, una 
versió de Macbeth. Tot sigui pel 
poder! 

La primera conclusió que va 
treure el dramaturg és la con-
firmació d'un tòpic molt tro-
nat: la realitat supera la fic-
ció. "Les converses que apa-
reixen al sumari del cas Gürtel 
són brutals!", revela, abans de 
pronunciar un altre gran tòpic: 
"Qualsevol semblança amb la 
realitat és pura coincidència". 
Una qüestió de fils 

El fil conductor de l'obra el 
porta la redactora d'un canal 
britànic al qual el número dos 
del partit concedeix una entre-
vista (per descomptat, mos-
trant el seu perfil bo). Ella és la 
primera a al·lucinar amb tot el 
que es va descobrint durant la 
funció: els entrenaments per 
als debats parlamentaris; els 
problemes de l'aigua amb una 
altra regió, Murtia; el cost de 
la visita del Papa; les incursi-
ons de "la televisió imperialis-
ta del Nord"; les grues al "Car-
rascal" (no serà pas un barri 
mariner?); els plans d'entre-
vistar-se amb Obama; el cotxe 

de luxe i els regals als nens; 
les castracions de les rodes 
de premsa: "Preguntes? Ja 
m'he ocupat que no n'hi hagi, 
de preguntes", diu Peter, au-
tèntic titellaire del president 
Frank, per tranquil·litzar el 
líder. En Peter també hi ha 
qui hi vol veure "un home-
natge al director general de 
Canal 9", Pedro García. 

Fins que tot peta i, per vi-
deoconferència, apareix 
(amb una mala llet!) Lola, 
amenaçant de teletranspor-
tar-se des de la capital. Arre-
glada, maquillada, elegant... 
i amb tota aquella mala llet, 
cridant (perquè en cap mo-
ment parla, crida) en caste-
llà, també aquesta Dolores 
(vull dir Lola) recorda a algú 
dins de tot l'enrenou. 

Hi caldrà un cap de turc, 
que serà, òbviament, el nú-
mero dos, Ricardo Cos... 
(perdó, Richard). I la resta ja 
es coneix (o no?).* 
Més informació 

—• ALA PÀGINA WEB DEL 
TEATRE TANTARANTANA 
www.tantarantana.com 

http://www.tantarantana.com


Escena

‘Corrüptia’

Al Tantarantana. L’obra Co-
rrüptia, una regió de l’Est va
ser censurada el passat mes
de desembre a València per
les similituds que presenta
aquesta tragicomèdia amb la
trama Gürtel de corrupció
que ha esquitxat la Comuni-
tat Valenciana. El Ric, el pro-
tagonista, és el secretari gene-

ral del Partit Regional de l’Est,
una jove promesa política
que acabarà sent el cap de
turc d’una obscura trama.

La companyia Teatre de
l’Enjólit plasma a escena el
text de Josep Lluís Fitó sota
la direcció de Carles Fernán-
dez Cua. L’espectacle es va
prohibir a la localitat de
Xàtiva, governada pel Partit
Popular. Corrüptia es va es-

trenar el passat desembre a
Molins de Rei i compta amb
la participació dels actors Al-
bert Alemany, Jenny Bea-
craft, Arnau Marín, Marta
Montiel i Joan Sánchez.

En aquesta comèdia so-
bre el drama de la corrupció
es juga amb l’evidència, per-
què el públic pot reconèixer
amb noms i cognoms cadas-
cun dels polítics que surten
a l’escenari, tot i que se’n fa-
ci menció directament. Les
Flors, 22. Avui i dissabte a les 21.00

hores. Diumenge (19.00 hores).

Preu: 18 euros.

Tragicomèdia censurada
sobre la tramaGürtel

Corrüptia no es vapoder representar a la ciutat de Xàtiva.
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LEVANTE-EMV XÀTIVA, 11 DE NOVEMBRE 2010 
 
La corrupción sube a escena  

Teatre de l'Enjòlit recrea en clave de farsa la historia del secretario general de un 
partido obligado a dimitir tras un escándalo de financiación ilegal.  El periodista 
Josep Lluís Fitó firma “Corrüptia" 
 
Los responsables de Corrüptia, una regió de l'Est, una producción de Teatre de l'Enjòlit 
que se estrena este fin de semana, no ponen nombres y apellidos a los personajes y 
situaciones que inspiran su montaje. De hecho, lo eluden conscientemente. Pero el 
argumento deja poco espacio a la imaginación: el secretario general de un partido político y 
portavoz parlamentario de la misma formación es obligado a dimitir por el presidente de 
un gobierno regional tras el estallido de un escándalo de financiación ilegal en la formación 
de ambos. 
 
Aunque la compañía tiene su base en Barcelona, la participación valenciana en el montaje 
es decisiva: el periodista de Canal 9 Josep Lluís Fitó firma el texto de la obra, en cuyo 
elenco de actores figura el intérprete y poeta setabense Elies Barberà. Mientras, la 
escenógrafa de Xirivella Llum Albert se ha encargado de vestir la obra. 
"La idea surgió buscando un tema para nuestro tercer montaje. En el anterior, La 
primavera perpètua, ya tocábamos temas de actualidad. Y se nos ocurrió hablar de la 
corrupción", explica Elies Barberà, uno de los fundadores de Teatre de l'Enjòlit. "Nosotros 
somos una compañía de actores y cerramos el resto del equipo encargando el trabajo a 
quien mejor lo puede hacer. Y para el texto pensamos en Josep Lluís Fitó, alguien que, 
como periodista, ha vivido de cerca la situación y además ha tenido una estrecha 
vinculación con el teatro", asegura Barberà. El modelo: una farsa "muy loca" en la línea de 
los montajes de Animalario o Els Joglars, "dos referentes para nosotros muy claros". 
Para Fitó, responsable de los textos y la dirección de diversos montajes en Xàtiva para 
compañías locales y comisiones falleras, "el reto era muy interesante y atractivo. Y 
complicado: los referentes son palabras mayores. Pero la realidad parodiada y mi 
experiencia como periodista me han ayudado, así como como el contacto directo con la 
compañía. Ha quedado una obra muy divertida, muy fluida, aunque tiene un trasfondo 
amargo. Al fin de al cabo, se trata de una comedia sobre un drama, el de la corrupción", 
cuenta. 
 
Corrüptia pasará la reválida del público este fin de semana, el sábado, con su estreno en 
Molins de Rei (Barcelona), en el contexto del festival Lola Teatre. La compañía está en 
tratos con diversos programadores para hacer temporada en Barcelona. El siguiente 
objetivo es recalar en Valencia. "Es una obra que se entenderá mejor en la Comunitat que 
en Catalunya", aventura Fitó. 
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BARCELONA, 13 DE NOVEMBRE (EUROPA PRESS)  
 
La Generalitat de Cataluña subvenciona una sátira política sobre el 
caso Gürtel 
Sábado, 13 de noviembre, 13.08 

La Generalitat de Cataluña, a través del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes 
(CoNCA), ha subvencionado el 40 por ciento de la producción de la sátira política 
'Corrüptia', una obra de teatro inspirada en el caso 'Gürtel'.  

El espectáculo, de la compañía Teatre de l'Enjòlit, se estrena este sábado en el Teatre La 
Peni de Molins de Rei (Barcelona) y está inspirado en la trama de corrupción que ha 
salpicado al PP valenciano. El CoNCA fue promovido desde la Generalitat con el ánimo de 
crear una institución independiente de cara a la concesión de subvenciones a artistas. 

En declaraciones a Europa Press, el actor Elies Barberà ha explicado que "cualquier 
parecido con la realidad es pura coincidencia". Aún así, es más que evidente algún que otro 
guiño. 

El protagonista es Ric, el secretario general del Partido Regional del Este, la joven promesa 
del partido, avalado por las elecciones "mientras va haciendo puntos". 

Por encima suyo está el número uno, Franc, y su asesor personal, aunque también tiene 
mucho peso una empresaria --"para que la trama corrupta funcione los políticos necesitan 
el mundo de la empresa"--. 

Acaba de redondear la obra el tío Charlie, un poderoso cacique de gafas oscuras y el jefe de 
la oposición, el señor Sol. También aparece una periodista inglesa, Jane Sheffield. La 
encargada de narrar la historia es extranjera porque los periodistas locales "no le dan bola" 
al caso. 

El espectáculo, con texto de Josep Lluís Fitó y dirigido por Carles Fernández Cua, tiene 
como objetivo explicar como funciona una trama corrupta, y aunque los parecidos con el 
caso Gürtel son más que evidentes, también hay referencias veladas a los casos Pretoria, 
Millet y Malaya. 

Completan el reparto Albert Alemany, Jenny Beacraft, Arnau Marín y Marta Montiel, 
mientras que Joan Sánchez ejerce de artista digital. Tras su paso por Molins de Rei recalará 
en el Teatre de la Passió de Olesa de Montserrat (Barcelona) el 4 de diciembre. 

Los miembros de la compañía, que dice beber de la tradición de Els Joglars y del carácter 
irreverente de Animalario, ya han recibido peticiones de programación por parte de 
diversas salas de Barcelona. El reto, como ha reconocido Barberà, es que se pueda ver en 
Valencia. 
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AVUI/EL PUNT, DIMARTS 30 DE NOVEMBRE DE 2010 
  
L'Ajuntament de Xàtiva nega un teatre per a l'estrena d'una obra sobre la corrupció  

A “Corrüptia: una regió de l'est” apareixen personatges com ara Ric (Ricardo 
Costa), Franc (Francisco Camps) o Charlie (Carlos Fabra) 

L'associació que va demanar el local parla de “censura” 

L'obra està produïda per una companyia catalana però el director i el 
protagonista són de Xàtiva 
 

L'Ajuntament de Xàtiva, l'alcalde del qual és també el president de la Diputació de 
València, Alfonso Rus (PP), ha negat el Gran Teatre, de propietat municipal, per a l'estrena 
de Corrüptia: una regió de l'est, una obra on es parodia la corrupció, segons l'associació cultural 
Ulleye, promotora de l'espectacle a la capital de la Costera. 

La funció, que s'estrenava precisament al País Valencià a Xàtiva, estava programada per a 
l'11 de desembre. La producció, el Teatre de l'Enjolit, de Barcelona, l'ha traslladada 
finalment al Cine-Teatre Goya de l'Olleria, també el dia 11. 

El regidor de Educació i Teatre de Xàtiva, Ramon Vila, va fer marxa arrere en assabentar-
se del contingut, segons interpreten des d'Ulleye. Oficialment, la representant de 
l'associació va rebre una comunicació el passat dijous en què l'Ajuntament denegava el local 
atés que aquell mateix dia hi havia previst un assaig de l'Alicia Herrero Dance Company, 
resident a Xàtiva. 

Segons Toni López, d'Ulleye, el director del teatre els havia assignat verbalment la data de 
l'11 de desembre. Posteriorment, el mateix director va demanar-los una sinopsi del 
muntatge. En rebre-la, i després que aquest últim consultara amb el regidor, s'informà 
Ulleye de la inconveniència de programar una obra d'aquestes característiques en època de 
presentació de comissions falleres, que també fan ús del teatre. Finalment, la regidoria va 
posar l'excusa de l'assaig de la companyia de dansa. 

En la sinopsi oficial de l'obra s'especifica: “Un jove polític, número dos del Partit Regional 
de l'Est i amb una esplèndida carrera política per davant, es troba implicat en una trama de 
corrupció. Esclata l'escàndol i la festa dels complots. Al voltant del protagonista es mouen 
altres personatges que participen en el circ mediàtic: polítics, empresaris, periodistes… però 
ningú no vol convertir-se en el boc expiatori. Quina és la presa que cal esquarterar 
públicament perquè el bon nom del partit no quedi tacat? La farsa està servida”. 

A parer de López estem nítidament davant un cas de “censura”. “Les excuses al·legades no 
són més que estratagemes. Al remat ens han impedit fer una cosa perquè hi ha el cas Gürtel 
com a rerefons”, manifesta el d'Ulleye. 

Segons Elies Barberà, protagonista de l'obra —i natural de Xàtiva, com el director, Josep 
Lluis Fito—, el muntatge tracta de la corrupció “en un sentit universal”. “Passa que, segons 
la conjuntura, es pot interpretar d'una manera o d'una altra”, especifica. 
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Amb tot i això, no hi falten velades al·lusions al cas Gürtel, com ara el nom dels personatges: 
Ric (Ricardo Costa), Franc (Francisco Camps) o Charlie (Carlos Fabra). 

Barberà assegura que des de la companyia estan “absolutament sorpresos”. “Lamentem 
aquestes actituds polítiques. El PP té majoria absoluta, no sé de què té por. Aquest tipus 
d'actuacions formen part més prompte d'una mentalitat caciquista”, manifesta l'actor. 

L'obra ja s'ha pogut veure a Molins de Rei i a Olesa. 

 

 

ADN, 2 DE DESEMBRE DE 2010 

Censuran en Valencia una obra sobre corrupción 

El secretario general de un partido político y portavoz parlamentario de la misma 
formación es obligado a dimitir por el presidente de un gobierno regional tras el estallido 
de un escándalo de financiación ilegal.  

Este es, muy resumido, el argumento de Corruptia: una regió de l'est, el montaje teatral en tono 
de "farsa" que ha censurado el Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia), del que es alcalde 
Alfonso Rus. El también presidente de la Diputación de Valencia ya vetó la muestra 
Fragments d'un any por la aparición de fotos relacionadas con el caso Gürtel.  

Ahora, esta obra de teatro de la compañía Enjòlit, que no alude en ningún momento a una 
fuerza política conocida, debía estrenarse en Xàtiva el próximo día 11. Pero "después de 
todas las gestiones y de que dijeran que podíamos actuar, el concejal de Cultura argumentó 
[tras ver la sinopsis] que la obra coincidía con los ensayos del grupo de danza local", incidió 
uno de los fundadores de Enjòlit, Elies Barberà que añadió que "la actitud de Rus es 
reiterada y no es una sorpresa".  

Finalmente la representación se hará los días 11 y 12 en un municipio aledaño.  
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