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“Sé prou bé quin tipus de societat m’agradaria: descentralitzada, no-autoritària, 

comunista, no-sexista –una societat en què la gent pugui estar en contacte amb el 
seus sentiments i controlar les seves vides...”  

Caryl Churchill
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L’AUTORA: CARYL CHURCHILL (Londres, 1938) 

 

 

 

VIDA I OBRA 

A finals del segle XX i principis del XXI les catàstrofes produeixen imatges implosives, com 

les de l'atemptat a les torres bessones, on -com expressa l’escriptora Oriana Fallaci- la 

primera torre implosiona i s'empassa a ella mateixa i la segona es fon, es dissol. Podria 

semblar que la catàstrofe reapareix. Com també postula l’investigador teatral José 

Antonio Sánchez allò real irromp a l'escena del segle XXI: és impossible romandre 

indiferent davant l'atemptat de l'onze de setembre de 2001 contra les torres bessones de 

Nova York. Negant els diagnòstics d'aquells que creien que només es podien trobar 

catàstrofes prèvies, potser en un passat mític, Caryl Churchill sembla recordar-nos que 

inclús en el món de l'abjecció hi ha quelcom que encara pot caure. Potser no cauen de la 

mateixa forma heroica amb què havien caigut en altres temps. Però la caiguda existeix. I 

una de les coses que cau és la indivisibilitat de l'individu, que és un dels amagatalls 

predilectes de la unitat de sentit reclamada en aquests temps actuals.  

Cau la identitat quan es clona l'individu, i amb ell la identitat del personatge quan es 

multiplica i divideix, fent, per exemple, que l'interpretin més d'un actor. No és només la 

clonació química (present a la peça A number) sinó també, i potser més intensament, una 

clonació moral o espiritual. Els individus del teatre de Churchill implosionen, es dissolen 

cap endins, potser esquitxant cap a fora, es desmembren. I aquest gest hisopejat el recull 

el teatre de Caryl Churchill al llarg de la seva trajectòria.  

En l’obra d’aquesta gran autora la caiguda reapareix en el present. En aquella superfície 

on els éssers implosionen i s’espargeixen. El seu és un teatre en constant diàleg amb la 

realitat, els fets i els canvis històrics del present.  

Els crítics divideixen la seva obra en cinc etapes, segons les modalitats de la seva pròpia 

relació amb la dramatúrgia. La primera d'elles va des dels anys de la seva formació, a 
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Oxford, i s’estén fins l'exercici de la seva maternitat, segons l'acord a què havia arribat 

amb el seu marit. Churchill definiria aquesta experiència com política, on experimenta en 

primera persona el caràcter absolutament restrictiu del rol d'esposa i mare. La seva 

relació amb l'escriptura era aleshores lateral. Més endavant els rols s'intercanvien i és el 

seu marit qui deixa la feina perquè ella pugui concentrar-se en l'escriptura. En aquests 

anys escriu, entre d'altres, Downstairs (1958) i Easy Death, produïda per l'Oxford 

Experimental Theatre Club l'any 1962. A partir d'aquest període, la seva relació amb 

l'escriptura és tenaç i exigent. En una segona etapa les seves peces són posades en escena 

de forma professional en teatres de major importància. Rere l'èxit d’Owners es converteix 

en la primera dona autora resident al Royal Court Theatre, epicentre de la nova 

dramatúrgia britànica. El seu tercer període coincideix amb la seva col·laboració amb 

companyies professionals de teatre, amb les que s'involucra des d'abans de començar el 

procés d'escriptura i amb les que inicia una nova forma de creació, partint de la trobada 

col·lectiva a sala d'assaig. Els principals grups de teatre amb els que ha treballat són: Join 

Stock, dirigida per Max Stafford-Clark, Theatre Group i Monstrous Regiment, formada 

únicament per dones.  

A partir de Cloud nine (1979) i de Top girls (1982) s'inicia el seu reconeixement a nivell 

internacional, i la seva consolidació es correspon amb la quarta etapa de la seva 

trajectòria quan obté èxits a Anglaterra i Estats Units. En aquest període escriu Fen (1983), 

Softcops (1984), A Mouthfull of Birds (1986) una reescriptura de Les bacants d’ Eurípides i 

Ice Cream (1989). I, finalment, l'últim període de la seva labor dramatúrgica ha estat 

identificat per la crítica com el moment on Churchill treballa directament amb la 

materialitat del llenguatge, deconstruint-lo, trobant-li nous usos i experimentant amb ell 

de manera formal. Les influències de Beckett i Pinter són evidents. En aquest període 

escriu Blue Heart (1997), Hotel (1997), This is a Chair (1999), Far Away (2000), A Number 

(2002), A Dream Play (2005) traducció/adaptació de l'obra de Strindberg i Seven Jewish 

Children (2009).  

La seva feina és un gran laboratori poètic i crític sobre el poder. S'interessa per analitzar el 

sentit i sense sentit de l'Autoritat i lluita contra les estructures, amb les seves 

corresponents relacions de domini i servitud ocasionades entre individus. S'ocupa de 

destapar els mecanismes del patriarcat, des dels més evidents als més subtils i ocults. No 

és menor el seu compromís ètic i estètic en la seva investigació sobre la relació entre 

l’opressió pública i privada a través del teixit històric. La gairebé còmica recerca de la 

identitat també és objecte de les seves principals interrogacions.  

Caryl Churchill és també una autora referent dins l’escena britànica actual, autora 

predilecta de la nova fornada de dramaturgs contemporanis, entre els qual podríem 

destacar Martin Crimp, per exemple, qui reconeix la seva admiració envers Churchill. Ella, 

juntament amb Harold Pinter, inaugura noves formes dramatúrgiques que han tingut gran 

ressò dins l’escriptura dramàtica anglesa i europea, formes dramàtiques on la faula 

esclata i provoca un nou plantejament dels textos respecte la seva posada en escena, que 

es converteix en absolutament necessària i esdevé un lloc decisiu de presa de decisions 

estètiques. En ser Caryl Churchill la primera autora dona resident al Royal Court -espai 

central per a la renovació de la dramatúrgia britànica- les seves peces es converteixen de 

seguida en referents, i tot el seguit d’innovacions que crea per cada nova obra, troben 

ressò de forma immediata no només en els espectadors sinó en l’escriptura d’altres 

autors més joves. Caryl Churchill experimenta amb cada nova peça, es reinventa tant a 
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nivell d’estructures dramàtiques com de plantejaments dramatúrgics i temàtics, oferint 

amb cada nova obra una mirada visionària de l’escena actual.  

D’altra banda, les teories de Brecht tenen un paper decisiu en el desenvolupament del 

teatre feminista i socialista que emmarca l’obra de Caryl Churchill i que escapa de les 

convencions naturalistes. Les seves peces mostren una clara preocupació pel 

funcionament de les estructures de poder i els seus efectes en els individus.   

Va ser als inicis de la seva carrera com a dramaturga -ella era recent casada- que la seva 

veu política va començar a emergir.  

“Jo no em sentia realment part d’allò que passava als ’60. Durant aquest temps, jo 

em sentia aïllada. Tenia fills petits. Duia una vida extremadament solitària. El que 

em va polititzar va ser el descontent amb la meva pròpia vida –ser la dona d’un 

advocat i estar-me només a casa amb fills petits”.  

A partir d’aquí, Churchill va començar a intel·lectualitzar gradualment el que sempre havia 

estat una perspectiva intuïtiva socialista i feminista per analitzar i entendre la seva pròpia 

experiència en termes de societat de classes. Els treballs de Churchill amb companyies 

com Monstruos Regiment o Join Stock Theatre en el punt mig de la seva carrera la van fer 

més conscient del que estava escrivint realment. Vinegar Tom i Light Shining in 

Buckinghamshire (1976) van marcar l’inici d’una escriptura que va passar d’una expressió 

personal de ràbia i dolor a l’expressió d’una mirada política i pública, cosa que era en si 

mateixa la font de la ràbia i el dolor personal. 

El 1979 combina temàtica (convencions socials, estructures de poder) i teatralitat 

(convencions teatrals, estructures dramàtiques ) com a eixos principals per compondre el 

seu primer encàrrec, sorprenentment existós: Cloud nine.  

“Per primera vegada reuneixo dues de les meves preocupacions: l’estat intern de les 

persones com a éssers i les estructures polítiques externes que els afecten, que els 

tornen bojos. Vaig tornar a una idea que havia estat tocada breument en el 

workshop – el paral·lelisme entre l’opressió colonial i la sexual, allò que Jean Genet 

anomena “la mentalitat colonial i femenina de la represessió interioritzada”. 
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L’OBRA: CLOUD NINE 

 
LA GÈNESI DEL TEXT 

 

Cloud nine  és un text escrit el 1979 i, juntament amb Top girls (1982), marca una moment 

decisiu en la carrera de Caryl Churchill ja que va ser el seu primer èxit professional i la 

seva primera obra en representar-se als Estats Units. Des de llavors, l’autora consolida la 

seva tasca com a dramaturga, el seu prestigi creix i les seves peces es representen amb 

molt bona acollida tant a Anglaterra com arreu.  

L’obra està construïda en dues parts ben diferenciades que marquen el contrast existent 

entre dos móns radicalment diferents on explora el comportament d’una família a través 

de tres  generacions. A nivell formal, l’obra es divideix en dos actes. A l’acte I ens mostra 

una família nuclear britànica arquetípica, conservadora, masclista, en el marc d’una 

colònia anglesa a l’Àfrica del segle XIX. A l’acte II, l’escena se situa a Londres un segle més 

tard, a finals del XX, en un context marcat pels fets del maig del ‘68 que van sacsejar els 

valors i els fonaments culturals arreu d’Europa, especialment entre els joves, que van 

viure tota una revolució sexual, i les dones que van protagonitzar els moviments 

feministes sorgits amb força durant la dècada dels seixanta.  

La primera part de Cloud nine, situada a finals del XIX, agafa més força perquè està 

impregnada de l’esperit imperialista que va dominar els principals països europeus en el 

seu afany de dominar, guanyar territoris i obtenir beneficis de l’explotació i obtenció de 

noves terres, de l’expansió pel món. També pel paral·lelisme temàtic que estableix 

l’autora entre l’opressió colonial i l’opressió sexual que exerceix l’home damunt de 

l’home, així com per la distància ètica i estètica que hi ha des de l’època victoriana fins 

avui dia. 

Caryl Churchill revela, en unes anotacions que acompanyen l’obra original, que el punt de 

partida per aquesta peça va ser la política sexual de la seva època, tema central en que es 

basava el workshop de la companyia Join Stock Theatre1 en el qual va participar. Durant 

aquest taller i a través de tècniques d’improvisació, van investigar i explorar estereotips 

de comportament i canvis de rols. D’aquesta manera, Churchill va recollir experiències i 

històries personals dels actors i també del director de la companyia. És a dir, que el text es 

va materialitzar a partir de les pròpies experiències i vides dels actors. 

El workshop va durar tres setmanes. Després l’autora va escriure la peça en un període de 

dotze setmanes i, finalment, el procés d’assaigs es va allargar fins a sis setmanes. El més 

rellevant que va sorgir d’aquest taller amb la companyia va ser, com apuntàvem abans, la 

idea del paral·lelisme entre l’opressió colonial i l’opressió sexual, una idea que prové del 

dramaturg Jean Genet. I el desig de Churchill era fer una peça on el tema de la política 

sexual no fos senzillament una cosa de la dona.  

                                                 
 
1
La Join Stock Theatre es va fundar a Londres el 1974. Era una companyia que centrava els seus esforços en 

desenvolupar el nou teatre a través de tallers de col·laboració amb dramaturgs, directors i actors. Cloud nine 
es va estrenar per primera vegada el 1979 al Dartington College of Arts sota la direcció de Max-Stradford Clark 
i després es va presentar al Royal Court. El 1981 es va estrenar a Nova York i va estar dos anys en cartell a 
l’off-Broadway. Des de llavors, s’ha representat a diferents països del món. 
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Alguns autors que va llegir la companyia abans de  treballar són Kate Millet, Germaine 

Greer, Jean Genet, Frantz Fanon, Andrew Hodges i David Hutter.  

 

 

Anotacions de l’autora:  

 

“El primer acte de Cloud nine té lloc a l’Àfrica victoriana on Clive, l’home blanc, 

imposa els seus ideals a la seva família i als nadius. El segon acte passa a Londres el 

1979 –aquí és on volia que l’obra acabés, en el nostre propi temps, en què la 

sexualitat està canviant.  

Entre un acte i l’altre, han passat cent anys però per als personatges només n’han 

passat vint-i-cinc. Hi ha dues raons per això. Jo sentia que el primer acte seria més 

fort situat en el període victorià, sota el pes del colonialisme, més que no pas si el 

situés a Àfrica als anys cinquanta del segle XX. I quan la companyia parlava de les 

seves infanteses i de les actituds sobre sexe i matrimoni que ells havien rebut quan 

eren joves, tots sentien que havien rebut una educació molt convencional, inclús 

tenien unes expectatives victorianes;  i tots s’adonaven que havien fet grans canvis i 

descobriments en les seves vides. 

El primer acte, igual que la societat que ens mostra, està dominat pels homes i està 

fermament estructurada. Al segon acte, en canvi, hi ha una energia que ve de les 

dones i dels gais. Les incerteses i els canvis de la societat, i un sentiment més femení 

i menys autoritari, es veuen reflectits en l’estructura “perdedora” de l’acte.” 

 

Michael Billignton, prestigiós crític britànic, en referència a Cloud nine, parla d’una certa 

ingenuïtat formal encara en l’escriptura de Caryl Churchill que es reflecteix en aquesta 

segona part no tan perfecte com la primera. Però precisament en aquesta suposada 

“imperfecció” que ens proposa el segon acte, en què es produeix un canvi d’estil, de 

temps, d’espai, de llenguatge, de caràcter, rau per a nosaltres un dels encisos i reptes de 

l’obra. A més, l’escriptura d’aquesta part és més propera a les indagacions 

postdramàtiques de la darreria del segle XX i això és sempre estimulant per a 

l’escenificació. És cert que l’autora no resol les tensions i deixa oberts els finals. No hi ha 

resolució de conflictes, però això també és interessant des del nostre punt de vista. 

Com enfocar el contrast entre una part divertida, excitant, brillant, i una altra part més 

estàtica, interior i fosca serà, doncs, una de les premises del treball.  

  



 

Projecte d’escenificació Cloud Nine      TEATRE DE L’ ENJÒLIT 

 

  
9 

 
ABAST TEMÀTIC  

El nucli temàtic de la peça gira entorn del sexe i de la sexualitat. A mida que avança l’obra 

es pot observar com la sexualitat construeix i destrueix la identitat, i com el sexe esdevé 

tant un constructe com una construcció de la identitat. L’obra posa en qüestió 

precisament les convencions socials i ho fa jugant precismanet amb les convencions 

teatrals. L'autora evidencia des de l'inici de la peça la dualitat entre l'actor i el personatge, 

i provoca que el gènere i la raça dels personatges esdevinguin convencions, convencions 

teatrals en aquest cas, que fan referència al seu propi pensament que també concep 

gènere i raça dins la societat com una convenció social.  

A la primer part, la família, l’estat i la religió són les estructures correctes que posen 

ordre, dictaminen el sentit i valor de les coses. Hi ha un abús de poder per part del 

patriarca, de l’home enfront la dona, dels adults envers els nens, dels heterosexuals 

enfront dels homosexuals, dels blancs enfront dels negres.  Una única visió del món 

s’imposa més enllà del territori. Viure sota un únic pensament, una única manera de 

pensar, la d’Occident. El colonialisme és sinònim d’invasió territorial, econòmica, 

identitària, cultural, de costums, gustos, de religió... és sinònim d’imposició.  

Aquí, els individus estan allunyats o són allunyats dels seus propis sentiments, dels seus 

gustos, de la seva manera de sentir i pensar per seguir unes normes, unes convencions 

socials, culturals, sexuals, morals. Viuen sota una estructura que els contreny i els 

protegeix però que no deixa de ser una forma de convenció que s’imposa –de manera 

vertical- a les persones.   

A la segona part, els personatges són conscients de la seva possibilitat de ser, del seu dret 

a decidir, d’escollir com viure i amb qui viure. Sense por de viure sols, de viure per si 

mateixos. No hi ha una única manera de viure. De fet, aquí l’autora planteja diferents 

tipus de relacions, apunta diferents possibilitats de convivència sense, però, idealitzar-ne 

cap. Si a la primera partels homes mantenen el control però d’una forma dura i difícil, a la 

segona aquest control és deixat anar i això allibera per una part però, per una altra, 

comporta unes complicacions, incerteses.  

A Cloud nine hi trobem, d’un costat, tot aquells referents i personatges que ens remeten a 

les formes establertes. Un seguit de subjectes que s’escarrassen perquè les convencions 

continuïn vigents tal i com les han conegut fins ara, cosa que farà que la gent es comporti 

com s’espera que ho facin, és a dir, duent a terme el paper i rol que la societat el ha dictat 

de fer, aquells rols que la societat ha establert per les seves característiques biològiques o 

de naixement. En contraposició, hi trobem tots aquells subjectes o parts dels subjectes 

que, conscient o inconscientment, entren en conflicte amb aquestes convencions socials 

establertes. 

Al primer grup s’hi inclou principalment Clive, l’home blanc, heterosexual, el patriarca i 

l’espòs. El colonitzador que es comporta com s’espera d’ell; Maud, la sogra que es 

comporta com s’espera d’ella i, com a mare, aconsella Betty sobre les coses de la vida de 

forma convencional; Joshua, el criat negre. Aquest renega del seus i és fidel a Clive. Es 

tracta més aviat d’un objecte, només és subjecte en el seu despit i comportament 

arrogant  quan desafia Betty o Edward, suposadament en un rang inferior de la jerarquia 

respecte Clive. Joshua és objecte del desig per part de Harry, i serveix també com a 

objecte de la colonització de Clive.  
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Ja en Betty, l’esposa i mare, detectem les primeres contradiccions: és un personatge 

pretesament fidel (característica principal per ser una “bona esposa”) però veiem que no 

ho és o, millor, que no ho voldria ser tot i que ho acaba sent malgrat el seu desig cap a 

Harry (ell la rebutja).  Després hi ha Edward, fill mascle, homenet, un projecte d’home 

blanc, de patriarca, espòs i colonitzador. Però Edward no pot evitar el seu desig per jugar 

a nines i per en Harry. La Sra. Saunders, vídua, però que no es comporta com a tal sinó 

que es presenta com una dona emprenedora i independent, amant de Clive. Pren 

decisions com un home, tot i que a una vídua aquest fet li pot estar permès però de tota 

manera les vídues a Anglaterra (i probablement arreu del món) sempre s’han considerat 

perilloses, un ésser difícil de classificar i que està fora dels límits i canons establerts. Ellen, 

institutriu, molt bona en la seva feina, és lesbiana i estima Betty, tot i que acaba acceptant 

les convencions del moment i casant-se amb Harry. Harry, l’home intrèpid i valent, el 

colonitzador i descobridor de nous indrets, és vist com l’heroi. Però, en canvi és 

l’homosexual, corruptor de menors, que flirteja amb la dona del seu amic i amb el seu 

amic i tot quan intueix, equívocadament, una possible tendència homosexual en Clive.  

La peça es basa, doncs, en un joc de convencions. Seguint la pregunta: amb qui ens 

fiquem al llit? O bé, amb qui ens agradaria ficar-nos-hi? es desvetlla la realitat que 

s’amaga darrera el rol social que li ha tocat al personatge d’exercir.  Els personatges es 

poden dividir i caracteritzar en funció de com descriuen els seus desitjos, de la seva 

manera de desitjar. El seu desig i la forma com es manifesta dóna la clau en molts casos 

per la creació de la seva identitat.  

Els personatges esdevenen símbols en ser convertits en objectes i ser descrits pels 

subjectes que els desitgen. D’aquesta forma el desig produeix una transformació en la 

construcció i recepció del personatge. En un inici es comporten segons el seu rols, i en un 

segon estadi esdevenen símbols.  

 
Caryl Churchill és vista com una autora socialista i feminista. Les teories feministes se 
l’apropien perquè el contingut de l’obra pot interpretar-se des d’una perspectiva de 
gènere. La noció de gènere com a constructe2 que pot ser actuat, gràcies al joc 
d’interpretar alguns papers fememins per homes i vicerversa.  
 

“El travestisme constitueix la manera mundana en què els gèneres són apropiats, 
teatralitzats, posats i elaborats; implica que tot gènere és una espècie d’actuació i 
d’aproximació. Si això és cert, segons sembla, no hi ha una gènere primari o original 
que el transvestime imiti, sinó que el gènere és un tipus d’imitació per al qual no 
existeix un original”. (Diana Fuss) 

Els personatges de Churchill són resultat dels constructes socials en què habiten. Què és 

allò masculí i què és allò femení? Quins comportaments responen a aquestes definicions? 

Què és el que defineix un home? I una dona? No són patrons de comportament que 

responen als dictats que la societat ha imposat? Clive diu “Ben fet, Edward, això ha estat 

molt masculí per part teva” (esc 5) en relació al fet que Edward ha agafat el collaret de la 

seva manera per tenir-ne cura enmig dels conflictes que s’estan donant entre les tribus, 

                                                 
2
Un constructe social (o construcció social) és una entitat institucionalitzada o un artefacte en un sistema 

social “inventat” o “construït” per participants en una cultura o societat particular que existeix perquè la gent 
accedeix a comportar-se com si existís, o acorden seguir certes regles convencionals, o a comportar-se com si 
tal acord o regles existissin. Algunes construccions socials pensades com a purament socials en la seva 
construcció, després de ser analitzades, ha resultat que tenen un fort comportament genètic. 
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perquè cap rebel vingui i el robi. El seu és un comportament valent, varonil, com cal, de 

protecció envers les dames, de prendre posició en situació de risc (això és el que vol veure 

i creure Clive del seu fill, tot i que en realitat Edward ha agafat el collaret per regalar-li al 

seu estimat Harry).  

Clive veu -com també ho fa la societat sexista regida pel punt de vista de l’home- la dona 

com a sexe dèbil (“mai hagués pensat que tu tindries la debilitat del teu sexe,”), inclús 

concep la dona com a origen de tots els mals segons la tradició judeocristiana, concepció 

que fins i tot defensa Joshua, el criat negre: 

JOSHUA.  [...] Déu va fer l’home blanc a la seva imatge i va donar-li la dona 

malvada a qui li agradava la serp i ens va portar tots aquests 

problemes.  

Inclús Betty, a l’acte II, tot i haver-se emancipat i haver començat a ser i pensar per ella 

mateixa, encara arrossega aquesta concepció masculina de la dona:  

LIN. T’agraden les dones?  
BETTY. No tenen temes de conversa tant interessants com els homes. Mai 

hi ha hagut una dona compositora que fos genial. No tenen sentit 
de l’humor. Espatllen les seves coses amb les seves emocions. No 
puc dir que m’agradin gaire les dones, no.  

LIN. Però tu ets una dona.  
BETTY. A cap lloc diu que t’hagis d’agradar a tu mateixa.  
 

A la segona part, aquesta qüestió del que és masculí i el que és femení es presenta 

veladament sota el tema de l’educació. Lin educa la seva filla Cathy regalant-li joguines 

que estan cosiderades per a nens (pistoles). Són els homes qui van a la guerra, el germà 

de Cathy mateix serveix l’exèrcit britànic. Però tal i com ho fa, Churchill sembla que també 

faci una crítica al fet d’educar els nens en la violència ja que en l’educació està la llavor 

d’allò que serem en un futur, de grans. Segurament les joguines bel·licoses no són ni per a 

nens ni per a nenes. Però més enllà d’un posible discurs antibel·licista, el que passa 

sobretot és que la mare no deixa que la filla sigui com ella vol ser, igual que passa amb 

Clive i Edward a la primera part. Un cop més trobem la repressió dels pares damunt dels 

fills, o la projecció dels pares en els fills d’allò que ells creuen que han de ser o fer a la vida 

i de com s’han de comportar, quan ells mateixos no tenen resolta la seva pròpia identitat 

ni moralitat.La infantesa és un període molt important en les persones, i és a través de 

l’educació que es va formant el caràcter i dels valors de les persones.  

“En Tommy l’estava colpejant amb una barra de ferro” (acte II, esc. 2) ens informa Victoria 

respecte d’una acció del seu propi fill. I en aquesta frase ressonen com un eco els cops 

que van rebre els negres revoltats a la primera part. De manera conscient o inconscient, 

arrosseguem moltes de les coses que hem viscut de petits i formen part de la nostra 

personalitat (per exemple, Betty diu que a Edward li agrada l’aire lliure degut a la seva 

infantesa a l’Àfrica). 

L’educació és un dels temes claus per a la transmissió de prejudicis i clixés. I l’educació es 

transmet no només amb lliçons morals sinó amb petits actes quotidians que ens 

defineixen com a persones. Per això, Maud és una prolongació de la mentalitat patriarcal, 

perquè és el que ella ha viscut i ha conegut. 
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Davant d’això, sorgeixen dues possibles preguntes: s’ha de canviar la consciència per 

canviar la societat? O s’ha de canviar la societat per a canviar la consciència? Com a 

feminista materialista que és Churchill, segurament respondria afirmativament a la 

segona pregunta. Malgrat això, també és cert que primer és necessari que algú canviï la 

consciència per canviar la societat.  

La família com a microcosmos és un dels motius que atravessa l’obra i esdevé 

representació de la societat, del país, de la nació. Clive diu “La família ens protegeix” (acte 

I, esc. 3). Es tracta de la família nuclear tradicional –que funciona com a sinònim de pàtria- 

que fa que els individus no ens perdem, que no siguem irracionals, que no agafem el camí 

incorrecte, immoral. És una estructura model que guia la conducta dels homes i controla 

els sentiments.  

Si més amunt dèiem que les seves peces mostren la seva preocupació pel funcionament 

de les estructures de poder i els efectes que aquestes operen en els individus, les 

relacions jeràrquiques que s’estableixen dónen fe d’aquest abús de poder que es practica 

(d’estructura a individu o d’individu a individu). Les persones exercim en un moment altre 

altre de la vida algun tipus d’opressió, per petita que sigui, de manera més o menys 

conscient, sobre algú altre. Betty se sent superior al criat, Joshua, aquesta alhora es 

mostra superior al nen i a la dona, el nen se sent per damunt el criat i tothom vol trepitjar 

l’altre, fer-se valer a partir de menystenir o sotmetre l’altre, imposant-se o rebel·lant-se 

enlloc de tractar-se amb respecte, d’igual a igual. Aquesta és la societat que somnia 

Churchill, una societat “no autoritària, comunista, no-sexista, descentralitzada.” Una 

societat desjerarquitzada. Aquesta societat idealitzada per la qual creu que cadascú ha de 

lluitar, que no pot venir imposada de fora sinó des de dins de cadascú. 

 

 
SINOPSI 
 

Acte I, Àfrica segle XIX 

Clive, un administrador de les colònies britànic, viu a l’Àfrica colonial amb la seva família 

(Betty, la seva dona, i els seus fills Edward i Victoria, la seva sogra Maud; una institutriu, 

Ellen; i un criat negre, Joshua). Són dies turbulents: els nadius es revolten (es neguen a ser 

sotmesos i són repressos brutalment) i la senyora Saunders, una vídua amiga de la família, 

arriba a casa de la família tot buscant refugi. La seva arribada ve seguida per la visita de 

Harry Bagley, un explorador i amic de la família. Clive fa apassionats avenços cap a la 

senyora Saunders, a la seva dona Betty li agrada Harry, qui té sexe amb el criat Joshua i 

també introdueix el fill de Clive, Edward, en qüestió de sexe. Edward és constanment 

reprès per les seves inclinacions femenines de jugar amb la nina de Victoria. La institutriu 

Ellen, que es declara enamorada de Betty, és “forçada” a casar-se amb Harry. El primer 

acte acaba amb la celebració d’aquest casament. Al final de l’escena, Clive fa un discurs 

festiu mentre Joshua, que ha perdut els seus pares en la revolta (els han matat els blancs), 

l’apunta amb un arma. Edward, el fill de Clive, l’únic que ho veu, no diu res. 
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Acte II,  Londres segle XX 

Han passat cent anys des de l’acte I. Alguns persontages del primer acte reapareixen però 

per ells només n’han passat vint-i-cinc. Betty abandona Clive, la seva filla Victoria està ara 

casada amb en Martin (i tenen un fill Tommy, d’uns 4 anys). I Edward, l’altre fill de Betty, 

té una relació homosexual oberta i estable amb Gerry. Victoria abadona Martin i comença 

una relació lèsbisca amb Lin, una amiga. Quan Gerry abandona Edward, Edward es 

trasllada a casa de la seva germana i Lin. Els tres junts celebren un ritual orgiàstic que 

serveix d’unió entre les dues parts; fan una cerimònia en què conjuren els morts i a partir 

d’aquell moment, present i passat s’uneixen i comencen a aparèixer 

personatges/fantasmes del primer acte.  

   

 
 
ELS PERSONATGES 
 

ELS PERSONATGES DEL PRIMER ACTE 

 

CLIVE 

Home de mitjana edat. És el patriarca i el colonitzador, l’ésser dominant, qui dóna la visió, el 

pensament i els valors a la resta de personatges a la primera part. CLIVE és el marit, l’home, el 

ciutadà exemplar que defensa la seva nació i els valors de l’Imperi de la Reina Victòria. Es 

produeix una identificació entre la família i l’estat, la familia com a micropolítica. La familia és, 

en aquest cas, metàfora de la societat, del país, de la nació. La submissió a l’home, al patriarca 

com l’únic que té raó es veu en tots els personatges. El seu desig és llei. Churchill fa la seva 

crítica més punyent fent que el mateix CLIVE sigui un hipócrita. Mentre ell s’escandalitza per 

una suposada infidelitat de la seva dona, Betty, ell li fa el salt amb la Sra. Saunders i a més, 

l’acaba fent fora de casa seva perquè davant de Betty, ella li fa un petó i ell s’indigna. 

La seva autoritat queda clara quan diu: “Jo sóc un pare per als nadius d’aquí i un pare estimat 

per a la meva familia”. (acte I, esc1). 

I la prepotència varonil es veu a través del que ell considera de la seva dona: “La meva dona és 

tot el que he somniat que una esposa ha de ser, i tot el que és m’ho deu a mi”. (acte I, esc1) 

O bé quan li pregunta a Betty, la seva dona, “I què ha fet avui la meva petita colometa?” ens 

remet, no per casualitat, a l’inici de Casa de nines (Ibsen) en que Torvald pregunta a la seva 

dona “Què ha fet avui la meva petita alosa?”, obra que tracta el tema de l’alliberament de la 

dona i en la qual el tractament sobre la dona, l’esposa, Nora, és molt semblant al que rep aquí 

Betty. La dona, en aquesta época especialment, és vista com una histèrica3 (pensem en 

                                                 

3
 L’etimologia de la paraula recull aquesta idea de la histèria com una malaltia de l'úter i, per tant, de la dona, 

causant un desordre en el comportament psicològic. 
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Madame Bovary (1856), com personatge realista i exemple paradigmàtic de la histèria 

femenina). 

El principi d’autoritat, de respecte a la figura del pare perquè és el pare i no se li discuteix, es 

veu reflectit en les paraules que li diu al seu fill Edward:  

CLIVE. “Hauries de respectar-me i estimar-me sempre, Edward, no per com sóc, 

potser no m’ho mereixo, però de la mateixa manera que jo vaig respectar i 

estimar el meu propi pare, perquè era el meu pare. A través del nostre pare 

estimem a la nostra Reina i al nostre Déu, Edward. Ho entens? És una cosa 

que un home hauria d’entendre. (acte I, esc. 3)  

Queda clar, doncs, que CLIVE és identificat amb el poder, amb la raó, amb la llei, amb l’Església 

i la Nació i la seva autoritat és indiscutible, encara que s’equivoqui.  

Un altre tret propi de l’actitud masclista de CLIVE és l’amistat i el recolzament entre els homes: 

“L’amistat entre homes és una gran cosa. És la forma més noble de relació”. (acte I, esc. 4) 

 

 

BETTY 

És la dona de Clive, i és un personatge interpretat per un home. BETTY representa la dona 

servil, sotmesa a la voluntat de l’home, que s’avorreix en la seva vida a la colònia. No té 

distraccions i el seu marit es preocupa per oferir-li’n. Betty és interpretada per un actor 

masculí perquè, com diu ella  en la seva presentació: 

“Visc per en Clive. 
La meva missió a la vida és ser el que ell busca en una esposa. 
Jo sóc una creació de l’home, com podeu veure, 
i el que l’home vol és el que jo vull ser.  

 

En aquestes paraules hi trobem una vegada més la imposició del punt de vista masculí, l’home, 

que regeix la constitució de les coses, l’ordre moral, I fins I tot determina com ha de ser l’altre 

sexe. Aquí és on tornem a trobar la mirada crítica de l’autora, posant en dubte en tot moment 

allò que diu el personatge a través de donar-li una altra aparença, de fer veure la realitat amb 

una altra perspectiva gràcies a aquest joc de transvestisme. Aquesta mirada masculina que tot 

ho determina, converteix el cos de la dona gairebé en objecte, en un subjecte cosificat. El que 

busca Churchill amb aquesta operació teatral de no fer correspondre  els sexes d’alguns 

personatges amb els actors que els encarnin és precisament subvertir aquesta mirada 

masculina i ensenyar-nos a mirar de nou per poder qüestionar les coses.  

A través de la repetició de frases també s’emfasitza aquesta idea de la submissió de la dona a 

la manera de pensar dels homes. BETTY repeteix frases senceres que diu Clive, i se les fa seves, 

com per exemple “No hem vingut a aquest país a gaudir”. 

Després que el seu fill li digui que segui perquè no pot agafar ni una pilota mentre juguen amb 

Ellen, Betty seu i li diu a Ellen “Ellen vine i seu al meu costat. Serem espectadores i 

aplaudirem”. Aquesta claudicació de Betty, aquesta frase resumeix l’actitud que les dones 

havien de tenir davant el marit, davant la vida, la d’espectadores, una posició passiva. I 

aquesta és l’actitud que combat l’autora amb la seva obra. La dona, contràrirament, ha de ser 

activa i no aplaudir el que li ve donat, i menys si va en contra de la seva pròpia voluntat, 

llibertat i desigs. “Tinc la sensació que estic sempre esperant pels homes” apunta Betty 
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tímidament al primer acte, mentre que a la segona part trencarà amb això i farà un viatge cap 

a l’autoconeixement i l’acceptació, sense saber desprendre’s del tot de les idees incorporades. 

Una altra mecanisme per subvertir/trencar aquesta posició d’objecte a que és relegada la dona 

és la deconstrucció de la identificació entre actor i personatge. Així també, sota una 

perspectiva de gènere, fent evident aquesta visió falocràtica de la societat, la subjectivitat 

patriarcal es desmunta.  

Dins de ser una obra força coral, BETTY és un dels personatges centrals en l’obra tant a la 

primera com a la segona part.  

Quan Ellen parla amb ella i li diu que l’estima i que vol estar amb ella, Betty no li fa cas. Quan 

Ellen mostra de manera molt sincera els seus sentiments, Betty apel·la al deure que tenen les 

dones envers els homes, i conveçuda li diu a Ellen que això que sent no pot ser, que s’enganya. 

I segurament, mai ningú l’estimarà amb l’autenticitat que ho fa Ellen. 

 

 

EDWARD 

És el filll de Clive i Betty, que és interpretat per una dona. Té 9 anys i sembla que se’n tornarà a 

Anglaterra per anar a l’escola. Edward també es presenta de la mateixa manera que Joshua i 

Betty,  

“El que el pare vol és el que desitjo ser. 
Ho trobo força bé com podeu veure.” 

 

És a dir, que el fill gran de Clive i Betty també “respon” als desitjos de Clive. Com veurem al 

llarg del primer acte, això, però, en realitat no és així. II aquí tornem a trobar la ironia de 

l’autora. EDWARD apunta uns comportaments socialment assignats a les nenes (li agrada 

cuidar la nina de la seva germana), i els seus pares li prohibeixen constantment; a més a més, 

té unes inclinacions sexuals que se surten de la “normalitat” (té molta estimació pel senyor 

Harry Bagley),  tendències afectives que escapen del canon d’home que la societat patriarcal 

ha projectat en el temps. EDWARD és interpretat per una dona per subratllar la manera com 

Clive intenta imposar un conducta tradicional masculina en ell.  Potser pot modificar el 

comportament en aparença, però sembla que la seva orientació sexual és una cosa que no pot 

ser modificada. L’odi d’EDWARD cap el seu pare creix, i el personatge es debat entre el 

sentiment de respecte que ha de tenir envers el seu pare però al mateix temps troba injust 

que no li deixin fer el que a ell li agrada de fer (jugar amb nines, agafar el collaret de la mare, 

estimar Harry…) ni sentir el que sent. 

“Un nen no hauria de tenir sentiments” li diu Clive a la segona escena. I el que es torna divertit 

és que està interpretat per una dona i això posa en qüestió les paraules de Clive. Però així és 

com pensen els homes respecte les emocions i els sentiments.  

EDWARD es rebela contra el seu pare al final de l’acte I, quan Joshua treu una pistola i apunta 

a Clive per disparar-lo. L’únic personatge que ho veu és ell i no diu res. Per tant, és la seva 

venjança cap el seu pare després d’haver estat castigat i humiliat davant  de tothom. EDWARD 

menteix a l’inici de l’escena 5 perquè acusa el criat d’haver agafat un collaret, però l’acaben 

enxampant. I al final, quan diu la veritat, el seu pare no el creu i li clava una bufetada que “li 

gira la cara”. “No tornis a mentir” l’amenaça el seu pare, que és el patriarca (i el primer que 

menteix enganyant la seva dona amb la Sra. Saunders i a la resta de personatges amb un 

casament que encobreix la vertadera sexualitat de Harry i Ellen). Mentir per tapar una veritat 
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que trenca les convencions sota les quals viuen i que posaria en perill –desestabilitzaria com 

ho fa la revolta del rebels i per això són esclafats a cops i amb foc- aquesta realitat social 

(l’Imperi, la família, el patriarcat) que no permet viure d’acord amb els propis sentiments sinó 

segons unes normes estrictes i injustes que només beneficien uns quants. 

I damunt de la bufetada i d’una gran mentida es fa un brindis com si aquí no ha passat res. 

 

VICTORIA 

És la filla petita de Clive i Betty. Té 2 anys. Aquest personatge, tot i que té presència, no té 

protagonisme a la primera part. VICTORIA serà un personatge amb més pes a la segona part. A 

l’inici de l’obra, la descripció que en fa Churchill en una acotació diu que “és una mica  tonta”. I 

normalment és un personatge que s’acostuma a representar amb una nina, i en moltes 

ocasions, una nina sense rostre. El primer que sentim d’ella és “Victoria, la meva mascota” que 

diu Betty en veure-la.  

A la segona part, podem veure que VICTORIA, amb 27 anys ara, s’ha casat amb Martin, i que es 

repeteix la història que li va passar a la seva mare (que una dona s’enamorés d’ella) però que 

llavors no va anar endavant. Ara, amb VICTORIA, cent anys més tard, la historia sí que es 

produeix: Lin se li declara i ella , VICTORIA, acaba deixant el seu marit però no perquè s’hagi fet 

de sobte homosexual sinó per viure una nova experiència, potser cansada d’una certa 

monotonia o vida normal, o per experimentar altres coses, o potser perquè també li agrada  

Lin, o per tot plegat. El seu germà Edward acaba vivint amb elles dues i fins i tot fan una mena 

de ritual orgiàstic al parc, invocant els morts. 

 

MAUD 

És la mare de Betty, àvia d’Edward i Victoria. Representa encara més aquesta visió moral 

arcaica de la dona sotmesa sota la voluntat de l’home. Té le seves diferències amb Betty. No hi 

ha una relació massa bona amb la seva filla que té un comportament una mica més “lleuger” 

del que MAUD creu que ha de tenir una esposa. La dona, per ella, només és l’esposa i té uns 

deures a complir. “Has d’aprendre a ser pacient, Betty”. Les dones hem de saber esperar que 

arribi el nostre moment 

MAUD vigila, controla, està a l’aguaIt, no se n’hi escapa ni una. És com una observadora a qui 

“li encanten els jocs”.  “Estic segura que seràs una excel·lent amfitriona per al Sr. Bagley” li diu 

a Betty. Tot va amb segones amb Maud. Es preocupa per la seva filla però de manera massa 

protectora. 

Aquest personatge no té continuïtat a la segona part tot i que Betty passarà a prendre el relleu 

en la figura de mare i àvia que aquí representa MAUD. Al segon acte, MAUD només se li 

apareix a BETTY com un fantasma  del passat per recordar-li que una dona sense protecció està 

perduda. 

 

ELLEN  

Un dona de mitjana edat. És la institutriu britànica que se’n va amb la família, i viu amb ells a 

Àfrica per cuidar dels fills. És lesbiana i està completament enamorada de Betty, la dona de 

Clive, però Betty la refusa i la tracta com amiga. Aquí no hi ha canvi de sexe pel que fa a 

l’acting, el personatge l’interpreta una dona. Està representada com una mica ingènua pel que 
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fa a relacions sexuals. No ha tingut mai una relació amb cap home. ELLEN finalment s’acaba 

casant amb Harry, és l’única sortida que li queda ja que un cop destapada la seva 

homosexualitat, no té cap alternativa.  I és en la seva pregunta a Betty “què s’ha de fer amb un 

home?” que ens adonem que no ha estat mai amb un home.  

ELLEN també apareix a la segona part per recordar-li a BETTY que no s’oblidi d’ella,  que no 
s’oblidi del que és estimar de debò. 

 

HARRY BAGLEY 

Un home de mitjana edat, amic de Clive. És un explorador que viu al mateix territori africà 

però va per lliure. No té família i no té un lloc fixe on viure. Viatja per l’Àfrica, explorant les 

seves terres. Se’l podria definir com ésser romàntic, un vividor, un ésser lliure  però és un 

“invàlid” emocional, amb una sexualitat desbordant (li agrada Betty, Joshua, Edward, Clive). 

Pensa com pensa la societat victoriana i ell parla de la seva propia homosexualitat com una 

malaltia. Apareix cavalcant, de lluny. Betty parla d’ell com un “borratxo avorrit” davant de 

Clive o sigui que és possible que sigui un home encantador i divertit, encara que ens acabi 

demostrant que no té personalitat.  

Per ell, entre els nadius hi ha “persones meravelloses” mentre que per en Clive, són uns 

“salvatges”. És un aventurer (no ha dormit en una casa en sis mesos) i viu sense por, en 

contrast amb Clive, que s’aferra a la casa, i de seguida agafa armes per defensar-se dels 

negres. 

També ell reconeix el poder de Clive, de la familia i de l’Imperi.  Ell li diu a Clive, el seu amic:  

“Aquest és l’imperi, Clive. No sóc jo posant una bandera en terres 

desconegudes. Ets tu. L’imperi és una gran família. Jo sóc una de les seves 

ovelles negres, Clive. Sé que penses que la meva vida és força excitant. Però vull 

que sàpigues que jo t’admiro a tu. Aquest és l’imperi Clive i el serveixo.” (acte I, 

esc 2) 

 

I respecte la seva homosexualitat, 

 
HARRY. Clive, he nascut amb una invalidesa. Si us plau, ajuda’m. 
CLIVE. Has de penedir-te’n.  
HARRY. He pensat a treure’m la vida.  
CLIVE. Això també és pecat.  

 

Clive resol el conflicte fent-lo casar amb Ellen al final de l’acte I.  Llavors Harry fa un petit 

parlament després del casament en que declara que “és el dia més feliç de la meva vida”. 

S’imposa la mentida, i ho saben els espectadors i només un dels personatges (Clive). O sigui 
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que la felicitat, en aquest acte, està construïda sobre una mentida, sobre una il·lusió que 

només funciona de cara els altres, de portes enfora.  

 

MRS. SAUNDERS 

És un senyora vídua que, després de la mort del seu marit, encara és a l’Àfrica. El seu home era 

un colonitzador que va morir un any enrera, sense que en tinguem més detalls. Clive va ser un 

gran amic del seu marit. Arriba cavalcant en busca de protecció davant els actes de rebel·lió 

que s’han desfermat entre els nadius.  

La senyora SAUNDERS té alguna cosa especial, diferent:“La sra Saunders és una dona inusual i 

no requereix protecció de la mateixa manera” (CLIVE, esc. 4,) com si les dones fossin unes 

desvalgudes i necessitessin la protecció de l’home per viure. “Meravellós esperit” repeteix 

Clive en diferents moments. És a dir, admira la seva valentia de viure sola enmig de la jungla, 

lluny del seu país però en canvi és una actitud que no correspon a les dones, no és la imatge de 

dona que ell té per a la seva dona. Quan la Sra. SAUNDERS decideix vendre’s la propietat i 

tornar a Anglaterra per comprar-se una granja i muntar el seu propi negoci, en Clive diu un 

altre cop “increïble esperit”. És a dir, admira la seva iniciativa, que és pròpia d’un dona forta, 

valenta, que tira endavant sense cap home i que és bastant insòlit per a l’època. Clive, que 

representa la visió patriarcal i masclista de la societat, admira aquest caràcter però tracta la 

seva dona com a sexe dèbil. SAUNDERS és una dona amb personalitat i caràcter i ella marxa 

quan ella ho ha decidit, ni més d’hora ni més tard. 

Això ens fa pensar que sempre hi ha dobles intencions i molta ironia en el que ens proposa 

l’autora a través de les paraules i els comportaments dels personatges. Desemmascara la 

hipocresia i la mentida en les relacions i cap a un mateix (per ex, Clive pensa que un amic com 

Harry no pot embolicar-se amb la seva dona perquè són amics però ell en canvi ho fa amb la 

Sra. Saunders).  

La Sra. SAUNDERS no comparteix moltes coses de manera de fer i pensar de Betty. Ella no està 

enamorada de Clive però li agrada i ell només l’utilitza com a dona-objecte per tenir plaer. I 

quan ell ha aconseguit el que vol, el seu orgasme, no li importa l’altre. Clive diu d’ella  

“Em fas por. Ets obscura com aquest continent. Misteriosa. Ets una amenaça” (acte I ,esc 2) 

O sigui que és una dona diferent i és un perill per a ell, que es perd per ella en termes sexuals, i 

per a la seva dona, per totes les dones que podrien agafar-la com a exemple. Ella reconeix que 

no li agrada Clive però se sent protegida en aquests moments d’amenaça en el territori. I el 

que sí té clar és que li agrada follar, el sexe. Quan li proposen matrimoni amb Harry per ocultar 

la seva homosexualitat, ella diu “Senyor Bagley, no podré ser mai més una dona casada. 

Només hi ha una cosa del matrimoni que m’agrada”, és a dir, li agrada el sexe. Quan es 

produeixen les flagelacions als negres, ella decideix marxar. No pot aguantar més la violència, 

la injustícia. La Sra. SAUNDERS es presenta com una dona intel·ligent, capaç de pensar i criticar 

el que passa, el que veu, enfront de Betty i Maud que accepten el que hi ha, sense poder dir 

res. “Com poden fer-se un judici les dones si no tenen tota la informació del que passa entre 

les tribus?” diu Maud. Per a Maud i Betty l’home s’encarrega de tot i elles no s’han de 

preocupar de res més que de ser fidels i bones mares. En canvi, la Sra SAUNDERS pensa pel seu 

compte i actua de manera diferent al que s’espera de les dones. Marxar potser tampoc és la 

solució als problemes, però és el que fa ella. Ella no va permetre que es colpegés els servents a 

casa seva. Igual que Harry, no li sembla bé la violència exercida damunt dels negres.  
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JOSHUA 

Home jove de raça negra, interpretat per un home blanc. Fa vuit anys que està al servei de 
Clive. Ell li ha salvat la vida, i Clive a ell. És el “seu xicot”. Betty es queixa que no li agrada a 
JOSHUA. La desobediència de JOSHUA envers Betty és diatralment oposoda a l’aparent 
complicitat que té amb Clive. Ell només ha d’obeir, no pot desobeir i no pot pensar. Està 
totalment sotmès a la voluntat i als dictats de Clive. Per això, quan no hi és ell, es mostra 
diferent, com ho faria realment, desobeint, burlant, encarant-se als seus “amos”. La nostra 
impressió és que Joshua se sotmet a Clive per viure millor que els seus. Sí que té un punt de 
traïdoria envers la seva gent però quan li maten els pares, allò no ho pot suportar. 

 

  

Joshua més que definir-se pel que diu, 

sobretot es defineix pel que fa, com tots els 

personatges generalment. I es defineix en 

la seva desobediència a Betty, en la seva 

burla cap a Edward, en la seva submissió a 

Clive. Però, sobretot, al final, per una acció 

molt significativa que és aixecar una arma 

per disparar contra Clive, el seu amo, 

l’home blanc, Occident, la norma. 

 

 

ELS PERSONATGES DEL SEGON ACTE 

La majoria dels personatges en aquest acte són en un “punt de partida”, comencen de nou: 

Betty abandona el seu marit, Victoria deixa el seu, Lin fa poc ha abandonat el seu (un marit 

abusador) i Gerry deixa Edward. Tots ells experimenten un canvi cap a una vida una mica 

millor. 

 

VICTORIA  

Ha crescut, té 27 anys, està casada i té un fill, Tommy, d’una quatre anys. Li surt la possibilitat 

de marxar a treballar a Manchester però no sap si marxar. Si fos a la inversa, si la feina li sortís 

al seu marit, Martin, segur que tota la família se n’aniria amb ell, però com que ella és la dona, 

Martin no ho deixarà tot per ella. 

Té un fill, Tommy, del qual sembla que no se’n preocupa massa. Està més centrada en ella, en 

saber realment què vol. “No tinc gaire temps per a mi mateixa” és una frase molt pròpia de la 

dona, mare i treballadora. I la falta de temps i d’espai genera crisi en un mateix. 

Es deixa estimar per Lin i abandona el seu marit per anar a viure amb ella. El seu germà 

Edward, gay, anirà a viure amb elles. No sap disfrutar fent l’amor amb Martin. 

Betty diu “Victoria era tan bonica que semblava una nina”, una autoreferència de l’autora que 

serveix per “justificar” la representació de Victoria com una nina a la primera part. 

VICTORIA no suporta massa la seva mare, com Betty no suportava massa la seva però no ho 

podia dir i havia de callar. “Tothom odia les seves mares?” es pregunta ella. Però en canvi, a la 

darrera escena, a la idea que la seva mare visqui amb ells, respon: “Però mamà, no ens 

agradem l’una a l’altra” i Betty contesta: “Potser podem començar a fer-ho”: Al final, ja no li 
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diu mama sinó que li diu pel seu nom, Betty. És a dir que alguna cosa en les relacions familiars 

també comença a canviar. 

 

LIN 

Una dona jove, mare de la Cathy (4 anys) i amiga de Victoria. Es va separar del seu marit 

perquè no la tractava bé i llavors es va adonar que li agradaven les dones. Va aconseguir la 

custòdia de Cathy. Representa el feminisme més ortodoxe (“Odio els homes” diu de manera 

rotunda tot i que depsrés rectifica i diu “només odio els malparits”). Li transmet aquest odi cap 

els homes a la seva filla, i alhora, aquesta actitud no deixa de ser masclista també: li regala 

joguines de nen a la seva filla, i no la deixa ser presumida. Semlba que la seva actitud ve 

influïda per la seva mare. 

Li agrada Victoria i acaba vivint amb ella.  I el seu germà Bill, mor a Belfast, servint  l’exèrcit 

britànic. 

 

CATHY 

És la filla de Lin. Té 4 anys. Lluita per ser com és malgrat la seva mare. Ella no vol assemblar-se 

a un nen, vol dur vestits com una nena, però el seu comportament és de nen (juga amb 

pistoles, que és el que li regala la seva mare). El que a la primera part veiem a través de Clive i 

Edward, com els pares intenten imposar-se als fills segons el que ells creuen, aquí ho veiem a 

través de Lin i Cathy. 

La Cathy té comportament de nen perquè la Lin no vol que sigui presumida, odia els homes 

però fa que la seva nena es comporti i actui com un nen. 

Cathy fa un dibuix que Betty interpreta com una “casa en flames”, un altre eco del passat 

d’aquests personatges, la casa dels pares de Joshua que van cremar els colons. 

 

BETTY 

És la mare de la família del primer acte, mare de Victoria i Edward. És el personatge que potser 

s’acostaria més a un protagonista. En aquesta part, BETTY abandonarà el seu marit i es posarà 

a treballar en un oficina. Es guanyarà la vida per ella mateixa, però no s’acostumarà a estar 

sola. Al principi, la idea de deixar el seu marit se li fa excitant, el pas de la dependència cap a la 

independència, i fa una celebració del redescobriment de la seva sexualitat (en la forma de 

masturbació). Al final, fa un intent una mica patètic de lligar amb Gerry, l’ex del seu fill sense 

ella saber-ho, tot i que potser no serà l’últim intent que farà de lligar amb altres homes. 

No s’acostuma a estar sola: “És molt estrany no tenir un home a casa. No saps per a qui fas les 

coses”. I rncara té una opinió de les dones influïda per la visió dels homes. Diu al respecte: 

“No tenen temes de conversa tan interessants com els homes. Mai hi ha hagut una 

dona compositora que fos genial. No tenen sentit de l’humor. Espatllen les seves 

coses amb les seves emocions. No puc dir que m’agradin gaire les dones, no.”  

Però finalment, amb un ànim optimista, li diu a Gerry: “Si no hi ha una forma correcte de fer 

les coses potser cal inventar-la”.  

 

EDWARD 
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És el nen de 9 anys de la primera part que s’ha fet gran. Ara en té 34, treballa com a jardiner al 

parc  i viu amb Gerry, de fet, manté una relació estable amb ell. La seva homosexualitat és 

oberta, doncs, però així i tot, encara no està assumit socialment: “No vagis pel món dient això 

(que sóc gay). Podria perdre la meva feina” li diu a Lin. 

Però ell reconeix davant la seva germana que “preferiria ser una dona…. Crec que sóc 

lesbiana”. EDWARD està encantat fent de “dona de casa” però sembla que la parella està a 

punt de trencar-se. Ell vol retenir Gerry com sigui però s’adona que no hi pot fer res perquè 

Gerry no vol un compromís “marital” amb EDWARD. De fet, Gerry no suporta l’actitud submisa 

d’EDWARD:  

GERRY.  Només sigues tu mateix 
EDWARD. No sé a què et refereixes. Tothom ha provat sempre d’aturar la meva 

feminitat i ara ho fas tu.  
GERRY.  Estàs exagerant-la. 

 

Al final, acabarà tenint sexe amb Lin i la seva germana en un moment d’èxtasi i orgia i anirà a 

viure amb elles. 

 

GERRY 

És el company d’Edward, però no li satisfà la vida en comú amb ell. Necessita escapar de tant 

en tant de la rutina d’aquest “matrimoni”. No suporta l’actitud sotmesa d’Edward. “Jo no sóc 

el marit, per tant, tu no pots ser la dona” (esc 2). 

És un esperit més lliure i li agrada tenir aventures amb desconeguts, és el que l’excita. Al final, 

fins i tot, tindrà una aventura amb Edward. “Has d’escapar de tant en tant o perds la 

perspectiva de tu mateix” (esc 2) 

 

 

MARTIN 

És el marit de Victoria i el pare de Tommy. Diu que defensa més que ningú l’alliberament de la 

dona. Deixa que Victoria tingui una relació bisexual amb Lin, i és el primer que vol que Victoria 

agafi la feina a Manchester, que sigui independent. I té cura del dos nens, del seu Tommy i de 

Cathy, la filla de Lin. Escriu una novel·la sobre dones des del punt de vista d’una dona.  

Només vol fer feliç la Victoria però no sap com fer-ho. “No ploris un altre cop, Vicky, no sóc el 

tipus d’home que fa plorar les dones”. 
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CORRESPONDÈNCIES ENTRE PERSONATGES 

 

Les correspondències dels personatges tal i com els va plantejar l’autora en la seva estrena 

amb la companyia Join Stock Theatre i que nosaltres mantindríem en la nostra proposta: 

 

Acte I Acte II 

CLIVE HOME blanc, el patriarca CATHY Nena de 4 anys interpretada per 

HOME 

 

BETTY Dona de Clive 

interpretada per HOME  

 

EDWARD Edward, fill de Betty, gay, molt 

afeminat. HOME 

JOSHUA HOME negre interpretat 

per home blanc 

 

GERRY  HOME, amant d’Edward.  

EDWARD Fill de Clive, de 9 anys, 

gay, interpretat per DONA 

 

BETTY DONA, mare d’Edward i Victoria 

MAUD DONA, mare de Betty, àvia 

d’Edward i Victoria 
VICTORIA DONA, filla de Betty, àvia de 

Tommy, bisexual 

 

ELLEN DONA, institutriu, lesbiana LIN DONA, mare de Cathy, 

separada, ara lesbiana 

MRS. 

SAUNDERS 

 

Vídua, DONA independent LIN  

HARRY 

BAGLEY 
HOME, explorador 

romàntic, bisexual 
MARTIN HOME, marit de Victoria, 

comprensiu 

 

L’intercanvi de papers té altres possibilitats de creuament que poden il·luminar altres aspectes 

de les relacions, o de les correspondències, segons quin sigui el punt de vista que s’agafi.  
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PLANTEJAMENT ESCÈNIC 

 

PER QUÈ CLOUD NINE 

 

Hem triat aquesta obra perquè, d’entrada, ens han atret una sèrie d’elements que la 

caracteritzen: 

 

 L’autora: Caryl Churchill és una de les dramaturgues contemporànies més interessants 

de la qual ja coneixíem altres obres (Far away, Top Girls, A number, Seven jewish 

children). El seu compromís polític, social, humà, la seva recerca incansable en el 

llenguatge i en la forma dramàtica per inscriure-hi un contingut ens han fascinat des 

del seu “descobriment”. 

 El discurs social, polític i humà que atravessa l’obra, explicat amb humor i joc teatral i 

que connecta amb el nostre present. 

 El joc teatral: l’obra proposa un joc interpretatiu que comporta un cert grau de 

complexitat, pel fet de doblar personatges, de creuar gèneres, de jugar amb dos temps 

llunyans (s. XIX i S XX) i sempre amb els mateixos set actors.   

 La convenció no-naturalista. La llibertat amb què juga l’autora alhora de trencar 

esquemes, subvertir els rols i la mirada convencional, i de combinar lliurement el 

temps i l’espai dramàtics. La transgressió que ella s’atreveix a fer en molts sentits ens 

estimula a investigar en aquesta direcció en l’àmbit escènic. 

 La forma dramàtica: la diferència d’estils, de llenguatge, d’atmosfera, de to i de 

caràcter entre les dues parts. La seva “imperfecció” abans esmentada com a obra 

rodona o tancada, és un repte per trobar el codi de l’escenificació. També la inclusió 

de cançons, la narració o els monòlegs són tècniques dramàtiques que ens ve de gust 

d’abordar.  

 

Tots aquests aspectes, que denoten una complexitat, ens han semblat estimulants, 

provocadors i disparadors d’un imaginari i alhora proposen un repte pera l’escenificació.  Tot 

això, sense oblidar també el to de comèdia de l’obra. 

 

 
LA TESI DE L’AUTORA 

Com hem anat veient en la recerca de l’obra i la investigació de l’univers d’aquesta 
dramaturga, la seva inquietud artística està sempre vinculada amb una preocupació per 
l’individu en societat i, per tant, el seu teatre no pot deixar de ser polític, entenent la política 
com la relació de l’individu amb la col·lectivitat. No és teatre polític en el sentit tradicional del 
terme sinó que és un teatre que es converteix en política pels temes que toca i la manera com 
els planteja. Escriptura que esdevé política però no de manera pamfletària sinó que recorre a 
la intel·ligència i a l’humor, sense gravetat. 
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La dominació, el poder que exerceixen algunes potències sobre altres països, els estats  sobre 

els ciutadans, les ideologies sobre les persones i les persones sobre les persones per tal que se 

sotmetin a una idea, a una única manera d’entendre el món, no és una imposició que mena a 

una visió reduccionista del món i que va en contra de la llibertat dels éssers humans? No té 

dret a decidir cadascú com vol viure i no ser penalitzat per això? Té un home dret a sentir-se 

superior a un altre perquè la seva pell sigui d’un altre color? O per què tingui uns altres 

costums o creences? O per què sigui d’un altre gènere? O per què li agradin les persones del 

mateix sexe?  

La colonització que planteja Churchill com a sinònim de domini, d’imposició, comença en 

l’àmbit públic i social però acabar penetrant a l’esfera de l’íntim, del privat. Si ens imposen una 

manera de viure i de pensar i això condiciona la nostra identitat, la identitat acaba sent, per 

tant, una qüestió política. En aquests moments en que la societat vol controlar -i controla- a 

nivells extrems la vida de les persones, malgrat l’aparença d’un societat lliure i alliberada, és 

més urgent encara rebelar-se contra allò que ve imposat de fora. Encara ens xoca veure dues 

dones agafades de la mà, encara hi ha llocs on el matrimoni homosexual no és acceptat, 

encara els negres a molts llocs són tinguts com a una raça inferior. I encara la dona, ha de 

guanyar-se la igualtat en molts terrenys. El llenguatge és un dels mecanismes que serveixen 

per fer arrelar un statu quo i una de les eines del poder per la seva fàcil manipulació, com 

demostra de manera brillant a l’inici del primer acte en la presentació dels personatges. I 

Churchill juga precisament amb això per subvertir la mirada de la realitat quotidiana i de les 

relacions humanes i fer-nos veure que potser hi ha una altra manera de viure. 

 

QUINA ÉS LA NOSTRA PREGUNTA 

 
“Si no hi ha una forma correcta de fer les coses potser cal inventar-la.” Aquesta és, per a 
nosaltres, la frase que defineix l’obra. I que adopta una sentit més ampli avui dia donat el 
context de crisi que vivim que ens fa replantejar tants esquemes, sistemes i estructures que 
potser han caducat fa massa temps i ara implosionen -o explosionen- segons el cas. I l’individu, 
com a representant de la societat del nostre temps, intenta reorganitzar-se, reinventar-se, 
formular-se de nou preguntes que van dirigides a l’essència, a l’arrel de les coses tot buscant 
noves vies de relació, de comunicació, de convivència i de supervivència.  
 
Els personatges a la primera part no són feliços amb ells mateixos perquè no estan -no poden 
estar- en contacte amb les seves emocions, amb els seus vertaders desitjos. En canvi a la 
segona part, sembla que viuen d’acord al que senten i pensen i, malgrat això, tampoc semblen 
ser feliços. A la primera, hi ha unes convencions i uns codis morals que els contenen, una 
estructura que dictamina uns hàbits i uns comportaments; a la segona, aquesta estructura s’ha 
dissolt i les persones són més lliures de viure com vulguin. La convenció, els codis han canviat, 
però potser estan tan interioritzats aquests codis ètics del passat que no els permeten 
alliberar-los del tot i ser realment ser feliços.  

Sabem viure sense unes estructures definides? Podem viure sense estructures que ens 

governin, que ens continguin? Realment ha desaparegut la societat patriarcal? No continua el 

món estant dominat per una visió masculina? Les relacions de poder i de domini entre els 

individus, els valors encara arrelats en prejudicis i concepcions no tan modernes com ens 

pensem, el pes que té una institució tan sacrosanta com la família nuclear, entesa com a base 

de la societat patriarcal com a model únic, continuen vigents.  

Tot els personatges busquen i defensen la pròpia identitat en un context que primer no els ho 

permet i, després, quan se suposa que viuen en una societat desitjadament lliure, són ells 
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mateixos que es perden. Els referents no els serveixen, la identitat es dissol i es veuen mancats 

de convencions que els donin una seguretat.  

 

 
CONCEPCIÓ GENERAL DE L’ESCENIFICACIÓ 

 

Un de de les primeres consignes per a la posada en escena és que tot estigui a la vista. Els 

actors estaran majoritàriament sempre a escena, ensenyarem a l’espectador els canvis d’espai, 

de vestuari, de personatge. Mostrar enlloc d’il·lusionar, seguint les premisses brechtianes, de 

cara a la percepció, jugar amb l’ambivalència entre la consciència de ser al teatre i la persuasió 

d’entrar dins una ficció.  

Per exemple, en el delicat pas de l’acte I a l’acte II, veuríem la transformació de l’espai i dels 

canvis de personatges. Possiblement, els propis actors s’encarreguin de transformar l’espai, 

posant o traient els elements que facin falta, amb una música que acompanyi l’acció. 

Si el llenguatge formal que ens proposa Churchill no és naturalista, no volem fer una 

reproducció naturalista històrica ni de l’espai ni de l’època. En tot cas, jugarem amb la 

convenció i la teatralitat. El mitjà, la forma, esdevé també missatge en l’obra de Churchill i 

esdevenen així dues cares d’una mateixa moneda en que es fon teatre i política. El mitjà és el 

text i el seu teatre, la forma en que el presenta. Les tècniques dramàtiques que utilitza (la 

inversió de rols, la inclusió de cançons, la narració, l’ús no lineal del temps) serveixen no 

només per posar en dubte la nostra perspectiva sobre aquelles estructures de poder a l’Acte I 

sinó que ens permeten activar qüestions de cara a l’Acte II i potencien simultàniament la 

possibilitat real del canvi social. Però també l’ús de certes estratègies dramàtiques desafien les 

convencions teatrals tradicionals i el nostre sentit sobre què és el teatre, mentre obre finestres 

amb possibilitats del que podria ser.  

Per això mateix, volem investigar en una certa corporalitat en la posada en escena, que no es 

centri exclusivament en la paraula sinó que hi prenguin part activa altres llenguatges com el 

cos i la música. Un teatre que es mogui en la línia entre l’actuació i la no-actuació, que posi 

l’accent en el joc escènic i no tant en la paraula. Indagar en la corporalitat actoral a través del 

joc  escènic i la relació amb l’espai. 

Jugar la simultaneïtat d’accions. Podem tenir dos plans, un més enrera i un més endavant.  Un 

pla principal on passen les accions principals i un segon plànol on passen coses de manera 

simultània, que afecten de diferents manera el que passa en primer pla. Crear diferents punts 

d’interès en l’espectador i guiar la seva recepció segons el que ens interessi en cada moment. 

Interdisciplinarietat. El text, la música (cançons, moments de transició o d’acompanyament, 

música en directe interpretada per propis actors a escena), el moviment coreogràfic, l’espai i el 

vestuari serien els llenguatges que tindrien més protagonisme.  

Tractament ben diferenciat dels dos actes quan al to, el caràcter fins i tot el moviment, l’acció 

seguint les pròpies característiques que la textualitat ens proposa. Un primer acte que és més 

actiu, lúdic i lluminós i un segon acte que és més estàtic, intropectiu i fosc. 

Les repeticions, els ecos. Trobar les concordances entre un acte i l’altre i remarcar-les quan ens 

convingui a nivell visual o sonor (per exemple: el dibuix de la casa cremada que fa Cathy al 

segon acte, com la casa dels pares de Joshua que crema a la primera part). Així com mantenir 

algun element gestual o de vestuari que recordi el personatge que eren en el passat, encara 

que l’interpreti un actor diferent. 
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La posada en escena pretén jugar una certa decodificació, desestructuració, jugar amb les 

convencions teatrals  ja que l’obra proposa aquest joc en molts sentits.  

Un dels referents escènics que tenim al nostre horitzó per l’ús que fan dels llenguatges artístics 

és la companyia belga The Need Company. Amb tota la distància i diferències que hi ha, ens 

interessa la seva manera de narrar les històries, de jugar amb una lògica associativa més que 

causal dels signes, la simultaneïtat i superposició d’accions, l’exposició a públic... 

 

EL PÚBLIC 

Volem acostar-nos a un públic jove i adult, de totes les races i gèneres. Un públic que sigui 

exigent amb allò que veu, que disfruti d’un humor intel·ligent i que vulgui passar-s’ho bé 

alhora que es qüestioni el perquè sobre determinats comportaments i funcionaments de la 

nostra societat.  

 

L’EQUIP ARTÍSTIC 

Aquesta és, sens dubte, una obra coral. Es necessiten set actors com a mínim per representar 

l’obra, que és el nombre d’actors amb què es va estrenar per primera vegada a Londres. A la 

primera part, els personatges estan constantment a escena, o entren i surten amb freqüència, 

intervenint en les diferents situacions que es plantegen. En ocasions recorda al moviment 

d’entrades i sortides de vodevil i a d’altres a una concepció escènica basada en el joc i en 

l’exposició total dels personatges. A la segona, també es dóna el fet que els personatges 

entren i surten, es relacionen al parc com a punt de trobada però ja les escenes no són tan 

corals. Igualment, però, la resta de personatges són presents en els moments de manifesta 

interioritat. I la nostra opció és precisament ressaltar aquesta presència constant dels 

personatges a escena, també com una tècnica pròpia del teatre èpic que no pretén la 

identificació sinó mostrar uns comportaments socials determinats. 

En qualsevol cas, l’obra té una energia coral, pel que acabem de dir i també pel joc que 

proposa de canvis de rol, de doblar personatges (la Sra. Saunders i Ellen són interpretats per la 

mateixa actriu), cosa que volem fer a la vista, sense amagar. I és per aquest energia que 

demana l’obra, i per com es va crear, en un workshop d’un grup de teatre, que pensem que és 

molt apropiat muntar l’obra des d’una companyia de teatre.  

Una companyia porta implícita una sèrie de valors que pensem que són positius per al 

muntatge. El treball en equip que és el teatre es veu reforçat quan parlem de treballar amb 

una companyia, i els aspectes que estan relacionats en un treball de conjunt s’amplifiquen:  

 

 el compromís implica que, sigui quin sigui el paper que interpretin, el 

respecte per al material que es tindrà entre mans és absolut. Els actors que 

formen una companyia  van a assajar amb un compromís personal més fort i 

una passió per apropiar-se de la història.  

 la generositat, essencial en qualsevol treball, es pot apreciar més entre els 

membres d’una companyia. Cadascú és responsable de donar-ho tot durant 

el procés i, per això mateix, es donen suport els uns als altres. Els actors van 

oberts al treball, sense por, i amb molta escolta i recepció envers el procés 

dels companys. 
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 la col·laboració és fonamental en l’experiència d’una companyia, i la veu de 

cadascú té la mateixa importància durant el procés, malgrat hi hagi un/a 

director/a que prengui les decisions finals. 

 la confiança és l’element que precedeix qualsevol aspecte d’un treball en 

equip i creatiu. Sense confiança, el potencial creatiu es pot veure reduït i pot 

conduir a bloqueigs de l’actor. 

 

A més a més, la unió, l’entrega, el coneixement entre les persones, l’ús d’un llenguatge comú i 

l’experiència que arrossega una companyia de teatre està més que demostrat que porta a una 

energia i un nivell de qualitat molt especial a escena (així ho podem veure en treballs com els 

de The Need Company, SITI Company, Théâtre du Soleil o Complicité). També un altre aspecte 

important és que una companyia treballa sota una mateixa filosofia, una mateixa manera 

d’entendre i enfocar el teatre i, això, inevitablement, concentra les energies en la recerca del 

treball i assegura una mateixa direcció en el dificultós procés de creació. I alhora, es respecten 

les pròpies individualitats i els diferents atractius escènics de cadascú. A més a més, com ja 

hem vist, Cloud nine es va gestar en el si d’una companyia de teatre.  

La companyia Teatre de l’Enjòlit està formada principalment per cinc actors: Albert Alemany, 

Elies Barberà, Jenny Beacraft, Arnau Marin i Marta Montiel. Els altres dos actors que faltarien, 

per tant, no serien de la companyia però proposem alguns actors (vegeu més avall la fitxa 

artística) que tinguin una afinitat amb la companyia tenint en compte la manera de treballar, el 

nivell d’experiència, una franja generacional, el registre interpretatiu i la concepció pròpia 

envers l’acte creatiu.  

Els actors són els cossos, la respiració, els sentiments i els pensaments a través dels quals se’ns 

explica una història, però la resta de persones que integren l’espectacle ajuden a que això sigui 

així, assumint la seva responsabilitat plàstica, sonora i també ètica. Així doncs, la resta d’equip 

artístic no forma part pròpiament d’aquesta companyia però sí que la majoria d’ells han 

treballat junts amb diferents espectacles de la directora. Aquest conjunt de creadors amb el 

quals fa temps que treballem junts, a banda de ser professionals de trajectòria contrastada, 

ens aporta una valor afegit semblant als que ofereix una companyia donat que fa temps que 

compartim projectes escènics.  
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Arnau Marín    Jenny Beacraft 

 

               
Elies Barberà    Marta Montiel 

 
 

     
Albert Alemany 
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FITXA ARTÍSTICA 

 

Autora  Caryl Churchill 

Traducció Arnau Marín  

Direcció Glòria Balañà i Altimira 

 

Repartiment  

Personatges Intèrprets 

CLIVE / CATHY Elias Barberà 

BETTY / EDWARD Lluís Olivé  

JOSHUA / GERRY Arnau Marin 

EDWARD / BETTY Marta Montiel 

MAUD / VICTORIA Nies Jaume /Màrcia Cisteró 

ELLEN I MRS. SAUNDERS /  LIN Jenny Beacraft 

HARRY BAGLEY / MARTIN Albert Alemany 

 

 

Espai escènic  i vestuari Meritxell Muñoz 

Caracterització Toni Santos 

Música original  i espai sonor Roger Marin 

Il·luminació Sylvia Kuchinow 

Ajudant de direcció Roger M. Puig 

Fotografia Aleix Marin 

Producció Teatre de l’Enjòlit 
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CURRÍCULUMS 

 

GLÒRIA BALAÑA I ALTIMIRA – Direcció  
 
 

 
   
 

 

 
Llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona (2003). 
Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis Teatrals (MOIET) per l’UAB, l’IT i la UPF (2012). 
 
Amplia la seva formació amb cursos de dramatúrgia a la Sala Beckett, al Festival 
Internacional de Sitges i l’Obrador.  

Forma part del consell de redacció de la revista Pausa. Quadern de teatre contemporani de 
la Sala Beckett. 
Actualment fa classes de direcció escènica i direcció d’actors a l’Institut del Teatre de 
Barcelona i a l’Obrador de Sala Beckett. 
 
Ha treballat com ajudant de direcció amb Ramon Simó, Carles Alfaro, Àlex Rigola, Carme 
Portaceli, Luca Valentino i Ferran Madico, entre altres, en diferents teatres i festivals de 
Catalunya (TNC, Teatre Lliure, Festival de Peralada, Grec, Festival d’Òpera de Butxaca...). 
 
Com a directora d’escena ha realitzat entre altres, els següents espectacles: Boys don’t cry, 
de Victoria Szpunberg, Festival Grec-Espai Lliure i Teatre Tantarantana (2012); La marca 
preferida de las hermanas Clausman, de Victoria Szpunberg, Sala Cuarta Pared Madrid 
(2011) i al teatre Tantarantana (2010); Elèctrics, de Pau Miró, estrena a Temporada Alta de 
Girona (2009) i funcions a la Sala Beckett (2010), amb l’ajuda del CONCA; Reflections, 
concert-instal·lació de música contemporània de José Luis Bieito, CaixaForum de Barcelona 
(2008); Simone de Beauvoir, l’escriptura o la vida, Espai Bonnemaison (2008); Àlea 
Arborea, concert escenificat d’Anna Bofill, Sala Beckett (2007); L’ham, de Gemma 
Rodríguez, Sala Beckett (2007), Premi d’Escenificació de l’Institut del Teatre; Los perros y 
los niños son los únicos que miran con ojos de poeta, espectacle de teatre-dansa i música, 
idea de José Luis Bieito, Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú (2006); Pulsió, de Franz 
Xaver Kroetz, amb la companyia Teatre de Calaix, Teatre Tantarantana (2005) i 
Hamletmachine de Heiner Müller, dins dels Assaigs Oberts, Teatre Lliure (2004). 
 
Com a dramaturga, ha escrit i dirigit Desencant, espectacle de creació al Teatre Lliure dins 
dels Assaigs Oberts i al Sitges Teatre Internacional (2004); Elecktra, al Teatre Estudi (2003) 
i M. Bovary al Teatre Artenbrut (2002), text publicat a la revista Escena. 
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MERITXELL MUÑOZ – Escenografia 
 
 
 

 
 
 

 

Llicenciada en Filosofia (Facultat de Filosofia, 
Universitat de Barcelona, 1998). Amplia els 
seus estudis de filosofia a la Facoltá di Lettere 
a la Universitá di Bologna (Itàlia). 

 
Llicenciada en Escenografia (Institut del Teatre, 
Barcelona, 2001). Amplia els seus estudis 
col·laborant en diferents espectacles al Piccolo 
Teatro di Milano (Itàlia). 

 
Des del curs 2003-04 dóna el Curs d’ 
Escenografia per a espectacle (Massana 
Permanent) a l’ Escola d’ Art i disseny La 
Massana.

 
Des del curs 2004-05 imparteix l’assignatura d’ Escenografia (especialitat disseny de Moda) 
a l’ Escola de disseny BAU. Des del curs 2005-06 col.labora impartint sessions 
d’Escenografia al Màster Arquitectura, Art i Espai Efímer (UPC). Des del curs 2008-09 dóna 
el Curs de Vestuari per a espectacle (Massana Permanent) a l’ Escola d’ Art i disseny La 
Massana. 
 
Dissenys d’ Escenografia (obres més significatives) 
2012. Boys don’t cry, de Victoria Szpunberg. Sala Beckett. Dir.: Glòria Balañà  2012. L’ ham 
de Gemma Rodríguez. Sala Beckett. Dir.: Glòria Balañà. Barcelona. 2006. Dioptria v.2.1 (35 
anys de celebratge a Pau Riba). Auditori. Idea i producció: Grup Enderrock i Mas i Mas. Dir. 
musical: Llibert Fortuny i David Soler. Barcelona. 2001. Caça de rates de Peter Turrini. Sala 
Beckett. Dir.: Lurdes Barba. Barcelona. 2000. Bukowsky Carnival de Jordi Forcadas. 
TEATRE MALIC. Dir.: Jordi Forcadas. Barcelona. 
 
Dissenys d’ Escenografia i Vestuari (obres més significatives) 
2010. La marca preferida de las hermanas Clausman. de V. Szpunberg. Teatre 
Tantarantana. Dir.: Glòria Balañà. Barcelona. 2009. Elèctrics. de Pau Miró. Auditori La 
Mercè i Sala Beckett. Dir.: Glòria Balañà. 2008. Jo sóc la meva dona. de Doug Wright. Sala 
Villarroel. Dir.: Marta Angelat. Barcelona. 2008. Simone de Beauvoir: l’escriptura o la vida. 
La Sala. Dir.: Glòria Balañà. Barcelona. 2007. La mujer del perro cojo. de A. Morcillo. Teatre 
Tantarantana. Dir.: Roberto Romei. Barcelona. 2007. Kohlhaas. de Heinrich Von Kleist. Sala 
Maria Plans. Dir.: Roberto Romei. Terrassa. 2007. Música a déuxiène. de Margherite Duras. 
Teatre de Ponent. Dir.: Lurdes Barba. Granollers. 2006. Natura morta. de Fausto Paravidino. 
Teatre de Ponent. Dir.: Roberto Romei. Granollers. 2006. So de corda. música de Gerard 
Claret. Auditori. Dir.: Montse Colomé. Barcelona. 2005. Pulsió. de Franz Kroetz. Teatre 
Zorrilla. Dir.: Glòria Balañà. Badalona. 2004. Buits. de Toni Martin. Teatre Zorrilla. Dir.: 
Lurdes Barba. Badalona. 2002. Ofèlia. de Cristina Oliva. Teatre Estudi. Dir.: Cristina Oliva. 
Barcelona. 2000. Joc del drac i Espectacle de circ. Poble Espanyol. Dir.: Diego Murciano. 
Barcelona. 
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SYLVIA KUCHINOW TUDURY – Il·luminació 
 
 
 

 
 

 
 

Realitza estudis de Disseny d’Interior, a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona i diplomada en 
Art Escènic per l’Institut del Teatre de Barcelona. 
Inicia la seva trajectòria professional en el camp de la il·luminació l’any 1992 amb la 
Companyia Metadonas, dirigida per Magda Puyo. 
Com a dissenyadora d’il·luminació freelance ha diversificat el seu treball en diferents àmbits: 
Exposicions: “Límits” instal·lació de peces de vidre de l’artista Mireia Mateu; Festival de Arte 
electrónico Artfutura 2003-2004; “Sybilla: 20 años no es nada y feliz la mirada” al FAD; 
“Barcelona in Progress” al Forum de las Culturas; “Catalunya País de trobada”. Palau Moja; 
“Dalí, una vida de llibre” Biblioteca Nacional de Catalunya; “Dones d’aigua” Museo de 
Historia de Girona; “Creación propia de la instalación de lainvisible”, Girona; “Fet a Portugal” 
al FAD; “Festival Copy-fight” al CCCB; “Llampades i bellumes” fanals de Reis 2005, Olot; 
“Homenatge a Picasso” del fotógraf Joan Fontcuberta, Tarragona; “Museo histórico de una 
cueva” a Cangas de Onís; “Museo Castillo Calatravo” en Jaén; “Centre de interpretación de 
los faros de la mediterránea” a Tossa de Mar… 
En arquitectura, ha treballat amb arquitectes i despatxos com Oscar Tusquets, Bet Figueres, 
xnf arquitectes, Cesc Camps, Xavier Claramunt, Toni Gironés, Laia Escribà, Miquel Guiu, 
Sílvia Farriol, Quim Larrea…realizant projectes d’il·luminació de paisatge, façanes, estudis, 
botigues, fàbricas, centres esportius i esdeveniments diversos com “Carpas de verano”, 
Edificio Deutche Bank en mapa poètic, obra social de la Caixa de Manresa, Parque de 
Poble Nou de Jean Nouvel… 
En teatre, dansa i música ha treballat amb diferents companyies i directors com Magda 
Puyo, Ricard Gázquez, Iñaki Garz, Rafel Duran, Txiki Berraondo, Lilian de Celis, Toni 
Casares, Sol Picó, Pep Duran, Antonio Simó, José Luis Bieito, Joan Albert Amargós, Senza 
Tempo, Toni Mira, Emilio Gutiérrez, Jaime del Val, Ada Vilaró, Lurdes Barba, Toni Rumbau, 
Sabine Dahrendorf, Toti Soler, Àngel Pereira, Sergio Moure, Las Gambas, Julio Álvarez, 
Rafel Duran, Tom Bentley-Fisher… 
En el camp de la docència, ha impartit tallers per alumnes de la Universitat d’Arquitectura i 
ha realizat alguna conferència sobre el seu treball personal. 
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ROGER MARIN– Composició musical i espai sonor 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulat en ingenieria de so i producció musical a l’escola de so Microfusa a Barcelona. 

Formació musical al Taller de Músics de Barcelona, sofeig i instrument. 

 

Com a músic  ha estat membre de diferents formacions, The Bold Mothers, Peces 

plátano, Ultraplayback i Santos, com a baixista i guitarrista. 

 

Compositor musical en diferents medis: en cinema, Caballos de tiza, Los 

cronocrímenes... En teatre: ha treballat pel director teatral Manuel Dueso en diferents 

obres com El beso de la mujer anaña, Tots vostès semblen feliços, Anita Esplit, El 

passatjer de la 5a avinguda. I per la companyia teatral de l’Enjòlit, Corrüptia. 

 

Com a tècnic de so diferenciem: 

Ha treballat en diferents estudis: gravació i producció musical de diferents grups 

emergents i reconeguts de l’escena barcelonina (Ultraplayback, Santos, Sidonie, Love 

of lesbian, Los impostores, Ultraido...). 

En l’àmbit del so en directe ha treballat en diferents sales de Barcelona (Begood, City 

Hall, Becool, Dejavú, Apolo...).  

En directe: ha estat tècnic de F.O.H. en diferents gires (Love of lesbian, Sidonie, San 

Pedro, Egon Soda, Standstill...). 

 



 

Projecte d’escenificació Cloud Nine           TEATRE DE L’ ENJÒLIT 

 

34 

 

 
 

 
 
 

 

TEATRE DE L'ENJÒLIT 
 

2103 

Si no ens paguen, no paguem!, de Dario Fo, dirigit per Carles Fernàndez Giua. Estrena i 

temporada a Teatre Tantarantana. 

 

2012 

Paella amb Botifarra, espectacle de creació a partir de textos i cançons de cultura popular i 

gastronòmica. Amb Pep Gimeno Botifarra, Marcel Casellas i Carles Belda. Dirigit per Iban 

Beltran.  

 

2011  

Corrüptia, una regió de l’Est fa temporada al Teatre Tantarantana de Barcelona, està de gira 

pel País Valencià i Mallorca (març-maig) i torna a Barcelona, al Teatre Capitol, per fer una 

segona temporada.  

 

2010  

Corrüptia, una regió de l’Est, de Josep Lluís Fitó, dirigit per Carles Fernàndez Giua. Estrena 

al Festival Lola. 

 

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. Teatre del Raval. Dins la 14ª Mostra de Teatre de Barcelona.          

Espectacle finalista del premi del públic. 

 

2008  

En la Primavera perpètua, d'Elies Barberà.  

Estrena Festival Lola d’Esparreguera. ÀREATangent, Barcelona.  
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2007  

Potser somniar…  

Espectacle a partir de textos de Shakespeare i Txèkhov, dirigit per Anna Estrada. S’estrena el 

14 de juny al Teatre Laboratori de l’Institut del Teatre de Vic. Festival Shakespeare, Santa 

Susanna.  

 

2006   

Després d’un any funcionant com a Grup de Treball de Recerca Actoral a l’Institut del Teatre de 

Barcelona, el Grup és convidat a mostrar el seu treball a l’Scuola Europea per l’Arte dell’Attore 

a San Miniato (la Toscana, Itàlia).  

El Grup decideix formar la companyia Teatre de l’Enjòlit, i treballar en el seu primer espectacle 

teatral: Potser somniar…  

 
 
 
 
 

ALBERT ALEMANY –actor 
 
Llicenciat en Art Dramàtic, especialitat d’Interpretació. Institut del Teatre, Barcelona.  

Imparteix classes d’interpretació a l’Escola de Teatre Memory. 

 

Teatre: 

-Si no ens paguen, no paguem!, de Dario Fo dir. Calrel Fernández Giua (Teatre Tantarantana, 

2013)  

-Now the field is open, dir. Eleonora Herder (Teatre Lliure 2012) 

·Bastards, d’Empar López, dir. Cristina Raventós (Teatre del Raval, 2012). 

-Corrüptia, una regió de l’Est. dir. Calrel Fernández Giua (Teatre Tantarantana, 2011) 

-Cadira, d’Edward Bond dir. Moisés Maicas (Sala Muntaner, 2011) 

-You’re pretty and I’m drunk, d’Elena Tornero dir. Marilia Samper (Teatre Lliure 2011) 

 ·La nit just abans dels boscos, de B.M. Koltès, dir. Albert Massana (I.T., 2010). 

-En la primavera perpètua, d’Elies Barberà. (Festival LOLA, 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:  

- La Riera, sèrie TV3, fent el personatge de Josep. 

·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. 
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ELIES BARBERÀ –actor 
 
Llicenciat en Art Dramàtic, especialitat d’Interpretació. Institut del Teatre, Barcelona.  
Llicenciat en Filosofia per la Universitat de València.  
 
Com a membre de Teatre de l’Enjòlit ha participat com actor en Potser somniar… (2007), 
Corrüptia, una regió de l’Est (2009-10), Paella amb Botifarra (2011) i Si no ens paguen, no 
paguem! (2013). I ha escrit i dirigit En la Primavera perpètua (2008).  
 
Ha participat com actor en tots els muntatges de la Companyia La Soga: Tres Vint-i-set (2007), 
Seguretat (2008), Stereo (2009), Primaris (2010) i Tornem després de la publicitat (2012).  
I també en els muntatges: El casament d’en Terregada, dir. Joan Castells (TNC, 2009), Entremès 
de dos estudiants, dir. Iban Beltran (2009), Músiques de l’Holocaust, amb el Brossa Quartet de 
Corda. Un altre Wittgenstein, si us plau, text i dir. Albert Mestres (2009). Jazz a les fosques, 
amb Ignasi Terraza Trio, dir. Iban Beltran (2008). Apocalipsi Live, text i dir. Raquel Tomàs. La 
danserie de l’Arxiduc, amb l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí. La torna de la Torna, text i dir. 
Albert Boadella (2005-06).  
 
 
 

JENNY BEACRAFT–actriu 
 
 
Formació a SITI Company amb Anne Bogart a Nova York. Ecole Philippe Gaulier de Londres i 

París. Llicenciat en Art Dramàtic, especialitat d’Interpretació Carnegie Mellon University EEUU. 

 

Com a membre de Teatre de l’Enjòlit ha participat com actor en Corrüptia, una regió de l’Est 
(2009-10) i Si no ens paguen, no paguem! (2013).   
 

Com a actor també ha participat en;  Late; a cowboy song, dir. Linda Bonvini (Teatre National 

du Luxembourg ’12), El cuarto de las mujeres LD, dir Iñaki Garz (l’Obrador, Sala Beckett ‘12), 

Canto por la muerte de Lili Tofler, dir. Iñaki Garz (C. Maldà ’12), Peanuts, dir. Jill Christophe 

(Teatre National du Luxembourg ’11), L’envers du décor (Teatre National Kosovo ’09), Closer, 

dir. James Giblin (Teatre Riereta, ‘08), Rosencranz and Guildenstern are dead, dir Zack Davis 

(Piccolo Theatre, Chicago ‘07), Argonautika, de Mary Zimmerman, dir. Mary Zimmerman 

(Lookingglass Theater ‘06), A midsummer nights dream, dir. Ralph Lanes (Ivanhoe ’06), 

Museum, dir. Michael Graham (Chicago Cultural Center, ‘06), Tis pity she’s a whore, dir. James 

Palmer (Red Tape ‘05), Hamlet,  dir. Brian Crowe (New Jersey Shakespeare Theatre ‘03), A 

midsummer nights dream, dir. Bonnie Monte (New Jersey Shakespeare Theatre ‘03), Twelfth 

night, dir. Bruce Turk (New Jersey Shakespeare Theatre ‘03)   Scientific Shorts, dir S. Caden 

Hethorne (New York Stage Ensemble ’02) i The misanthrope, adaptació Timothy Mooney 

(Stage Two, ’99) 

  

 

Cinema: DD Hollywood, Bigas Luna, Cosmética dir. Igor Biddau, Una lágrima dir. Miguel Arjona, 

Malefactor dir. Courtney Kraft,  Suite dir. Anna Diaz, Making the Man dir. John Susman 
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ARNAU MARÍN –actor 
 
Formació a SITI Company amb Anne Bogart a Nova York. Ecole Philippe Gaulier de Londres i 

París. Estudis d’interpretació a La Casona. L’Institut del Teatre de Barcelona. 

 

Com a membre de Teatre de l’Enjòlit ha participat com actor en Potser somniar… (2007), En la 
Primavera perpètua (2008), Corrüptia, una regió de l’Est (2009-10) i Si no ens paguen, no 
paguem! (2013).   
 

Com a actor també ha participat en;  Escola de gossos, dir. Juan Ibañez (Ivanow ’12), Molt 

soroll per res, dir Oriol Tarrasón (Teatre Regina ‘12), Canto por la muerte de Lili Tofler, dir. Iñaki 

Garz (C. Maldà ’12), El casament d’en Terregada, dir. Joan Catsells (TNC ’09), L’últim vol, dir 

Elies Barberà (T. Zorrilla ’09), Els mots de Yorick, de Palau i Fabre, dir. Iñaki Gartz (Espai Brossa, 

‘08), Els residents, de Lucía Carballal, (Institut del Teatre, febrer ‘08), Les aventures d’en 

Massagran, dir. Joan Castells (TNC ‘06), El misantrop, de Moliere, dir. Oriol Broggi (Biblioteca 

Catalunya ‘05), Estimada Helena Serguèievna, de L. Razumoskaia, dir. Ever Blanchet (Versus 

’03), Machinal, dir. Elena Mäni (The White Bear, London ’02), M. Bovary, dramatúrgia i dir. 

Glòria Balañà (Artenbrut ‘02), El Tartuf, de Moliere, dir. Oriol Broggi (Versus Teatre ‘00), Jordi 

Dandin, de Moliere, dir. Oriol Broggi (Artenbrut ‘99), Hamlet, dir. Arnau Marín i Victoria 

Nicuesa (Convent de Sant Agustí ’99)  i Macbeth, de Shakespeare, dramatúrgia i dir. La Fura 

dels Baus i Xicu Masó (Teatre de Salt ’97). 

  

Ha dirigit: Piccola Città, Antigone, Mein Kampf, La casa di Bernarda Alba i  Sogno di una notte 

di mezza estate  amb La Compagnia dell’Orsa a Reggelo (Itàlia). Esthetic Paradise, Top Girls i 

Les llàgrimes amarges de Petra Von Kant amb la cia. Perquè crides?. Spoon River  amb la cia. 

Littlebitch i Hamlet amb la cia. De moment teatre.  

 

Cinema: Cosmética dir. Igor Biddau, Joanna d’Arc produïda per Digital Studios a Florència 

(Itàlia). La linea recta dir. José María de Orbe. 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 dirigit per 

Tom Twyker. 

 

 

MARTA MONTIEL –actriu 
 
Llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha complementat el seus 
estudis d’actriu amb dansa clàssica i contemporània, altres tècniques corporals i doblatge. 
 
 Forma part de les companyies teatrals La Soga i Teatre de l'Enjòlit. Formada en Pedagogia de 
la veu. Màster de Rehabilitació de la Veu a l'Escola de Patologia del Llenguatge.  
 
Ha actuat en obres com Si no ens paguen, no paguem, Cia Teatre de l’Enjòlit i La Conquesta del 
Pol Sud, Tantarantana, 2013; Tornem després de la publicitat, Cia La Soga. Sala Beckett, 2012; 
Per la de l’U, Teatre de l'Enjòlit i Iban Beltran. Fira Mediterrània de Manresa, 2011; Corrüptia, 
Teatre de l'Enjòlit i Carles Fernández Giua. Tantarantana, Club Capitol, 2012-2011;  Primaris, 
Cia La Soga. Teatre Tantarantana, 2010; Stereo, Cia La Soga, Teatre Tantarantana, 2009; En la 
primavera perpètua, Teatre de l'Enjòlit, Festival Lola d’Esparraguera, 2008, Mostra de teatre de 
Barcelona, 2009; Seguretat, Cia La Soga, Versus Teatre, 2008.  
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PREMSA TEATRE DE L’ENJÒLIT 
 
 
 

 
 

 

Si no ens paguen, no paguem 
Teatre Tantarantana.  
Fins al 14 
d'abril 
 
 

Passen els anys però hi ha coses 

que no canvien. Aquella Aquí no 

paga ni Déu que Dario Fo va 

escriure el 1974 amb una 

indignació tan radical com la que 

vivim ara, segueix vigent tant en 

la part més teatral, més còmica, 

com en el revulsiu polític, la crida 

a la revolta que hi ha al darrere. 

Revisada fa uns anys pel Nobel de 

literatura i adaptada amb la seva 

autorització al context català i 

ibèric pel director Carles 

Fernández Giua, Si no en paguen, 

no paguem és una d'aquelles 

funcions que no es poden deixar 

perdre perquè retorna al teatre la 

seva capacitat d'incidir en el 

context socioeconòmic. 

Que el sistema falla i que cal 

una neteja profunda no ho pensen 

només els indignats, sinó la gran 

majoria de ciutadans que tenen 

els ulls oberts. Un mosso 

d'esquadra fent el discurs dels 

indignats, un policia nacional 

prenyat pel miracle de Santa 

Eulàlia i una revolta necessària 

són les perles d'aquesta comèdia 

que el director ha resolt amb bona 

factura, sense banalitzar el 

rerefons i amb la resolució 

intel·ligent d'escenes força difícils 

com la de la persecució. Dels 

intèrprets cal destacar la vitalitat 

i comicitat de Marta Montiel, 

l'irònic posat "socialista d'ordre" 

d'Elies Barberà i el polifacètic 

 

 

 

 

 

 

Arnau Marin que s'encarrega de 

tots els policies i de l'avi. I a la fi, 

quan els protagonistes surten per 

afegir-se als aldarulls, la qüestió 

queda a l'aire: La revolta llinda la 

violència, però tenim una altra 

solució? - Santi Fondevila   

 
A punt per la revolta. 

 
 

 
 
 



 

Projecte d’escenificació Cloud Nine           TEATRE DE L’ ENJÒLIT 

 

39 

 

 
ara  
DIMECRES, 20 DE FEBRER DEL 2013  
 
 

 
Pagar un preu just 
per anar al teatre i 
al súper 
 
 
El Tantarantana estrena Si no ens 
paguen, no paguem!, l’adaptació de 
l’obra de Dario Fo Aquí no paga ni 
Déu, una comèdia política sobre la 
crisi. Plantejacomdeixar de pagar 
preus abusius... també al teatre. 
 
 
BARCELONA. ElpremiNobeldeliteratura 
del 1997, l’italià Dario Fo, va 
escriure l’obra de teatre Aquí no paga 
ni Déu el 1974. Era una crítica 
radicalenformadesàtira 
almercantilisme 
i a la desaparició dels valors 
col·lectius positius. Tot i que, en la 
formai el fons, continuava vigent, el 
2008el mateix autor i FrancaRame 
en van fer una versió actualitzada. 
Quan ho va saber el director Carles 
Fernández Giua, s’hi va llançar de 
cap i la va adaptar a la catalanaamb 
el títol de Si no ens paguen, no paguem! 
“És una obra més vigent que 
mai, fins i tot estem pitjor que quan 
va ser escrita, fa 40 anys. Posa sobre 
la taula les preguntes que ens fem 
avui en dia. És una comèdia però 
també una gran discussió: té un debat 
de pes al darrere, tots els personatges 
exposen les seves idees, confronten 
opinions”, diu el director. 
La seva companyia, La Conquesta 
del Pol Sud, ja es va aliarambTeatredel’Enjòlit 
per posarenescena 
una altra obra crítica i compromesa, 
Corrüptia, una regió de l’Est 
(2010), una paròdia sobre el cas 
Gürtel que va intentar vetar elPPal 
País Valencià. Aquest divendres 
tornen al Teatre Tantarantana per 
posar la banya altre cop en qüestions 
socials. Els protagonistes de 
l’espectaclesónunaparellaquefuncionencoma 
pols oposats. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Ell ésun home legalista, amb conviccions 
morals fèrries, un operari arrelat al 
pensament sindicalista i que creu 
en el sistema. La seva dona és pragmàtica, 
està a l’atur i passa gana. 
“Un dia, al supermercat, comença 
una reacció en cadena: la gent s’en- 
dú menjar gratis o pagant només 
el que creu just. Ella s’hi troba, i 
decideix endur-semenjar–explicaFernándezGiua, 
enunahistòria 
que recorda els assalts als supermercats 
liderats per Sánchez 
Gordillo l’estiu passat–. Aquest 
botí és el que fa girar la maquinària 
còmica de manera frenètica i 
implacable”. Elies Barberà iMarta 
Montielensón els protagonistes. 
La resta de personatges –interpretats 
per Albert Alemany, 
Jenny Beacraft i Arnau Marín– 
representen amics i policies, que 
serveixen per llançar preguntes 
i posar contra les cordes el protagonista. 
“Comença molt crèdul i 
fa un viatge que posa en qüestió 
els seus principis fins que es veu 
empès a canviar o no. La conclusió 
a la qualhemintentat arribar 
és: cal prendre partit. Potser tens 
dubtes inoveus les coses clares al 
100%, però arriba un moment 
que t’has de posicionar”, defensa 
el director. 
 
Quant val una funció? 

El compromís que exigeixen a 
polítics i ciutadans també se 
l’apliquen a ells mateixos, tant el 
teatre com la companyia. Per això 
han decidit apuntar-se al sistema 
de la taquilla inversa –que 
el públic pagui el que vulgui a la 
sortida de l’espectacle–. És una 
fórmula que s’adiuambla filosofiadel’obra, 
i fins i tot amb l’argument. 
La primera escena planteja 
el mateix dubtequetindran els 
espectadors:quèvalunproducte 
(en aquest cas el teatre) i què estan 
disposats a pagar? 
A més, s’han programat dues 
funcions benèfiques per a entitats 
que treballen amb col·lectius 
en risc d’exclusió social i els 
han ofert entrades solidàries 
perquè recullin fons. “Si tots actuem, 
potser canviem alguna cosa”, 
defensa la companyia. 
 
LAURA SERRA 
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LA VANGUARDIA 
Jueves, 27 de enero del 2011 
 
 
 
CRÍTICA DE TEATRO 

Corrüptia, una regió de l'Est 
Texto: Josep Lluís Fitó 
Dirección: C. Fernández Giua 
Lugar y fecha: Teatro Tantarantana 
(21/I/2011) 
JOAN-ANTON BENACH 

 
 
En el País Valencià, los políticos 
que cortan el bacalao tienen la 
piel dura y soportan todo el barullo 
que organizan las denuncias 
de la oposición, las investigaciones 
judiciales, algunos ceses significativos 
y cuantos elementos 
adversos alimentaron una frondosa 
rumorología los dos últimos 
años. Menos conformes, en cambio, 
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 representarse 
en el teatro municipal de 
Xàtiva.  
 
 
 
Contra lo previsto y anunciado 
la función fue desautorizada, y la 
compañía tuvo que irse al teatro 
Goya de Olleria. El alcalde de Xàtiva 
es Alfonso Rus, del PP, presidente 
a la vez de la Diputación de 
Valencia. Por su parte, tras el incidente, 
el dramaturgo de Corrüptia, 
Josep Lluís Fitó (1967), periodista, 
fue cesado como presentador 
en la TV autonómica. 
En algún papel sobre la comedia 
se lee que serán puras coincidencias 
las semejanzas que se 
den entre la farsa y la realidad, pero 
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 engaños 
que se llevan los personajes 
de Franc (Elies Barberà) y Ric 
(Albert Alemany) son muy parecidos 
a los que cualquier lector de 
diarios pudo imaginar en su día. 
Claro está: Franc parece una alusión 
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 galopante, 
sin la más leve pausa. La 
dirección de Carles Fernández 
Giua ha impuesto a la interpretación 
un feliz registro caricaturesco, 

y tanto la gestualidad como 
las distorsiones vocales se ajustan 
a un norma de considerable 
calidad y absoluta coherencia. 
No es la jarana expeditiva, elemental 
y tumultuosa que alcanzan, 
a menudo, las sátiras políticas 
televisivas. Tras el monólogo, 
la escena a dos o la situación más 
bulliciosa, hay en Corrüptia un 
trabajo actoral minucioso y exigente. 
O sea, todo el equipo artístico 
se ha tomado la broma muy 
en serio, contraponiendo una generosa 
gama de matices a los tristes 
beneficios que antaño perseguían 
nuestros “independientes” 
mediante la simple farsa embarullada. 
Teatre de l'Enjòlit intenta 
ganarse una rápida solvencia como 
compañía de una rigurosa 
profesionalidad. 
El magnífico tándem peleón 
que forman Elies Barberà y Albert 
Alemany está admirablemente 
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 verse 
sin censuras en Valencia, el hábitat 
natural de la comedia. 
 

 


