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1. INTRODUCCIÓ 

 

 
 

El teatre és una matèria inherent a la meva persona. Sempre m'he sentit atret per aquest 

art, i no el podia deixar de banda a l'hora de fer el meu treball de recerca. Tenia clar de 

bon principi que, tractés la qüestió que tractés, l'expressaria a través de les arts 

escèniques. A partir d'aquí, vaig començar a pensar sobre quin tema m'agradaria parlar,  

i d'entre tots els que m'interessen, també des de ben petit, el que més em fa reflexionar 

és el de la mort. És un tema que veritablement em fascina. Endemés, abraça un ampli 

ventall de disciplines: des del camp de la sociologia i la psicologia fins a l'àmbit mèdic, 

passant per d'altres com la filosofia, la cultura o la criminologia. No obstant, volia 

tractar-lo d'una forma més íntima i personal, fer una introspecció i abordar el tema des 

de la meva perspectiva per tal d'exposar els meus pensaments en el que és el producte 

final d'aquest treball: una obra de teatre. 

 

 

El treball de recerca, per tant, em permetia fer un gran aprofundiment en la producció 

teatral partint d'un tema que és del meu interès. No volia limitar-me únicament a 

l'escriptura, sinó que l'objectiu era conèixer en primera persona tot el procés que implica 

dur a l'escenari una producció. El meu treball va des de les primeres línies de la 

dramatúrgia fins al balanç posterior a les funcions. Així doncs, es divideix en dos blocs: 

el primer és el bloc de creació, en què parlo de la teoria de la dramatúrgia, exposo les 

reflexions a partir de les quals he elaborat el text i explico el procés d'escriptura. I l’altre 

és el bloc de producció, que és el més complex ja que s'hi treballen aspectes que ja no 

depenen d'un mateix, sinó d'altres agents i factors externs. En aquest bloc es tracten 

aspectes com ara la distribució de l'espectacle, l'elaboració de pressupostos, la difusió, 

els acords amb espais per fer les representacions, entre d'altres, així com aspectes més 

tècnics com l’escenografia. 

 

 

Aquest és, consegüentment, un treball eminentment pràctic. Volia moure'm i potenciar 

la meva autonomia, que fos un creixement personal. I per sobre de tot: aprendre.
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Endinsar-me en el món del teatre i fer-ho en primera persona, amb un projecte de creació 

pròpia, i d'aquesta manera conèixer àmbits de la indústria que sempre m'han estat 

llunyans. En definitiva, és un treball molt personal i amb el qual pretenc mostrar una part 

de mi als espectadors i, per suposat, a tot aquell que estigui llegint ara mateix aquestes 

línies i es disposi a descobrir tot el que hi ha al darrere del producte final presentat. 

 

 

NOTA IMPORTANT: AQUEST TREBALL CONTÉ ENLLAÇOS WEB ON HI HA EL 

MEU VERITABLE NOM. ALGUNS D’AQUESTS ENLLAÇOS, COM ARA EL DE LA 

PÀGINA WEB DE LA COMPANYIA  O L’ENREGISTRAMENT DE L’OBRA, 

FORMEN PART DE LA FEINA REALITZADA AMB AQUEST TREBALL. NO 

OBSTANT, LES BASES D’AQUEST PREMI ESTABLEIXEN QUE ELS TREBALLS 

S’HAN DE PRESENTAR DE FORMA ANÒNIMA I SOTA PSEUDÒNIM. AIXÍ 

DONCS, DEIXO A CRITERI DEL COMITÈ D’AVALUACIÓ D’AQUESTS PREMIS 

LA DECISIÓ D’OBRIR O NO ELS ENLLAÇOS. GRÀCIES.
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2. BLOC DE CREACIÓ 

 

 

 
2.1. COM S‘ESCRIU UNA OBRA DE TEATRE? 

 
Les unitats aristotèliques fa temps que van quedar enrere, i la forma d'escriure teatre ha 

evolucionat al llarg dels segles: s'hi han introduït nous mètodes i han aparegut noves 

tendències. Potser abans era més fàcil ja que només havien de seguir-se unes normes i 

paràmetres establerts; en canvi, en l'actualitat no hi ha cap fórmula determinada que ens 

expliqui com hem d'escriure una obra de teatre. Hi ha maneres i maneres, i pretendre 

trobar-ne una que sigui 'la norma' no té cap mena de sentit. Ara bé, ens podem nodrir 

dels consells que dramaturgs experimentats, que duen a la seva esquena centenars de 

diàlegs i acotacions fruit d'anys de dedicació, puguin donar-nos. Vaig accedir a aquests 

consells a través de la Clara Mir, una amiga a qui tinc molta estima i el treball de 

recerca de la qual consistí també a fer una obra de teatre. Quan el féu, s'entrevistà amb 

Ferran Joanmiquel Pla (Girona, 1975), un reconegut dramaturg i ballarí que també 

imparteix cursos al centre de formació teatral El Galliner o la Sala Beckett, per esmentar 

algunes escoles. D'entre els projectes més recents, podem destacar una trilogia de 

monòlegs de caràcter social conformada per La Crida, una crítica dels prejudicis que hi 

ha envers Europa a través d'un home que reparteix propaganda electoral pels carrers; El 

rey del Gurugú, la història de la vida d'un gos en un camp de refugiats; i La filla de 

Chagall, que parla sobre l'opressió israeliana a Palestina comentant també l'obra de 

Marc Chagall, famós pintor bielorús. A continuació resumeixo els consells per fer un 

monòleg que Joanmiquel li donà. 

 

 

 
CONSELLS PER A ESCRIURE UN MONÒLEG 

 

a. Els salts temporals 

 
Jugar amb els salts temporals és un factor clau. Cal que el text sigui polièdric, 

com un calidoscopi que fa formes diferents: fer canvis de plànols. Parlar des del 

futur sobre el passat: quan va passar, recordar què va passar, què hauria agradat 
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al personatge que succeís. Quan hom narra una història, pot explicar-la des de 

molts punts de vista: com es veu en un moment determinat, com es veu al cap 

d'uns anys, com ho veu una altra persona, etc. El text funciona amb aquest tipus 

d'estructura, ja que si es tracta d'una història lineal, correm el risc que esdevingui 

previsible per a l'espectador i perdi el seu interès. 

 

 

 
b. Les pluges d’idees 

 
Quan ens posem a escriure un text, un mètode molt útil és fer una pluja d'idees i 

plantejar-ne diferents estructures. Agafem una idea i la trenquem, en fem un 

trencaclosques. És important que prenguem nota de totes les idees, encara que 

ens semblin una neciesa; d'igual manera que cal deixar reposar les idees per 

comprovar com es veuen passats uns dies. Anem descartant les que no ens 

convencen i quan ja tenim les que ens interessen, les desordenem. Desordenar i 

tornar a ordenar aquestes idees ens permetrà veure quin sentit poden tenir, i les 

coses que surten són veritablement sorprenents. 

 

 

 
c. El tema 

 
Parlar només d’un mateix tema és un error. En la història que expliquem 

intervenen uns personatges que tenen una vida més enllà de la qüestió que els 

afecta. Podem explicar altres coses que els han passat: com va ser la seva 

adolescència, per exemple, o si van viure alguna experiència xocant en el passat. 

Tot plegat acompanya l’argument de la història, la fa més versemblant i, 

endemés, permet que el públic entri més en l’argument. 
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d. La quarta paret 

 
Situem-nos a l’escenari d’un teatre convencional. A l’hora de representar una 

obra, podem afirmar que hi ha quatre parets: dues a cada lateral, una al darrere, i 

una quarta paret que seria una d’imaginària entre l’acció i els espectadors. 

Trenquem aquesta quarta paret, fet que vol dir que l’actor interactua amb el 

públic. Aquest mètode s’utilitza especialment en els monòlegs: el jo, com a 

personatge, explica al públic la seva història. Això permet definir el llenguatge 

amb què s’explicarà. Si, en trencar la quarta paret, el públic esdevé un 

personatge nou a la història i tu estàs parlant amb ell, has de pensar el tipus de 

paraules que utilitzaràs. Si parles amb un amic utilitzes un registre; si en canvi 

estàs parlant en un auditori, n’utilitzes un altre. 

 

 

 
2.2. QUÈ VULL PLANTEJAR A L‘OBRA? 

 
El tema central de l'obra és la mort. No obstant, aquest és un tema molt ampli que es pot 

plantejar de moltes maneres, des de moltes perspectives i òptiques diferents. És aquest 

el motiu pel qual vaig començar a pensar quins aspectes concrets voldria plantejar: no 

podia començar a escriure sense saber exactament de què voldria parlar. Així doncs, 

vaig iniciar una reflexió al voltant de la mort que, finalment, esdevingué un recull 

d'elucubracions que exposo a continuació: 

 

 

 
MORTEM: ELUCUBRACIONS AL VOLTANT DE LA MORT 

 

a. Sobre l‘estupidesa del mortal (i basat en la filosofia d’Epicur) 

 
Si ho penseu bé, els humans som morts vivents. El concepte de mort està tan 

arrelat a nosaltres, que ens segueix a tot arreu. És una ombra que ens va al 

darrere. I quina vida és aquesta, en què hom viu contínuament preocupat per 

l’arribada d’aquesta mort? No seria potser més sensat i racional preocupar-se per 

la vida que s’està vivint i no per la mort que arribarà? L’home, dins la seva
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estupidesa, té una tendència majoritària a avançar-se als fets, cosa que en moltes 

ocasions impedeix que avanci. Realment no és tan difícil. Cada cosa al seu torn: 

primer vius, i després mors. I la fortuna de la mort és que, un cop mort, no tens 

cap preocupació, car la mort és la privació de la sensació. Quan ets mort, ets 

mort. Dit així pot semblar-nos molt evident, però aturem-nos a pensar. Si quan 

morim deixem de sentir, no hi ha cap sentiment o emoció ja que deixem de 

funcionar, per què ens ha d’angoixar, aquesta mort nostra? És la privació de la 

consciència! La mort no té res de temible, no ens provoca cap mal: no té cap 

mena de sentit tenir por de quelcom que en arribar no ens farà mal. La mort no 

ens afecta: quan som vius, no existeix, i quan se’ns presenta, ja no hi som. De 

fet, m’atreviria a dir que la mort és el millor estat de tots. Imagineu-vos poder 

viure però sentir com un mort; és a dir, no sentir. Desapareixerien, així, tots els 

mals, totes les angoixes, totes les pors, tot allò que ens perjudica i ens fa 

lamentar-nos, de fet, d’estar vius. Malgrat això, si fos així, estaríem renunciant a 

tot allò que ens fa sentir afortunats d’estar amb vida. Així doncs, sentim-nos 

afortunats d’estar amb vida, i preocupem-nos per la mort quan aquesta arribi. I 

afortunadament, quan això succeeixi, tota preocupació s'haurà esfumat. 

 

 

 
b. Sobre la ‘bona mort’ 

 
No pretenc fer apologia del suïcidi, però permeteu-me obrir el text dient que el 

suïcida és el més lliure dels mortals. La llibertat, ens diu el DIEC, és l’estat o 

condició de qui és lliure, de qui no està subjecte a un poder estrany, a una 

autoritat arbitrària, de qui no està constret per una obligació, un deure, una 

disciplina, una condició onerosa, etc.; la capacitat de la voluntat humana 

d’elegir entre diverses possibilitats. Nosaltres, per tant, no som lliures: estem 

subjectes a aquest 'poder estrany' que és la mort, no podem escollir si morim o 

no; o més aviat, quan morim. En canvi, el suïcida, trenca amb aquest esquema i 

reivindica la seva llibertat. No és cap barbaritat, el que estic dient: és així. 

Morim quan la mort ens arriba, no ho triem, no tenim aquesta capacitat  

d’escollir si ho volem així o no; en canvi, el suïcida, sí. La mort, per tant, és el 

límit de la nostra llibertat. És cert que tenim la llibertat de fer segons quines
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coses, i que aquell jove tan bon jan no hauria mort si no hagués pres la decisió de 

tornar a casa amb el cotxe havent begut litres i litres d’alcohol. La mort ha estat 

una conseqüència d’una acció que ha triat lliurement, però en cap cas ha pres la 

decisió de morir. Podria no haver mort i haver arribat a casa. A banda d’aquesta 

qüestió, la mort continua condicionant i limitant la nostra llibertat. Si no, digueu-

me quantes coses heu deixat de fer pensant que allò us  podria conduir a la mort. 

“Et mataràs!” és una oració molt sentida arreu, oi? I tanmateix, per a molts, 

aquesta tan temuda mort esdevé una alliberació. Una alliberació que representa 

deixar enrere mals i planys. I no parlo només del suïcidi, sinó que en aquest 

aspecte també entra en joc l’eutanàsia, que no és sinó una assistència al suïcidi. De 

fet, el mot eutanàsia prové del grec euthanasia, que significa “bona mort”. Sembla 

impossible que la paraula „mort‟ pugui venir acompanyada d’aquest adjectiu. Ja 

ho diuen, que amb bona companyia una situació canvia molt. El suïcida, assistit o 

no, és l’home més lliure, aquell que assoleix la „bona mort‟. 

 

 

 
c. Sobre els límits de la vida 

 
Ens agrada molt, això d’establir límits. El límit de velocitat, per exemple, o el 

límit d’una parcel·la. Necessitem posar límits a les coses, delimitar-les; 

necessitem tenir referències que ens indiquin quan comença una cosa i quan 

acaba, i ho fem amb tot, sense estar convençuts que allò que delimitem 

veritablement tingui un límit. Deu ser que com som éssers limitats, estenem la 

nostra limitació a tot. I la vida, per suposat, no podia ser menys. La vida està 

delimitada per un inici i un final, o altrament dit: pel naixement i per la mort. De 

fet, la mort és el que dona sentit a la vida. De la mateixa manera que una casa no 

seria una casa sense les seves parets, les quals la delimiten, la vida no seria la 

vida sense aquesta mort que indica un final: un límit. I aquest límit, siguem 

honestos, és necessari. La consciència del temps és allò que ens fa avançar. Si 

fóssim immortals, ens veuríem abocats a una procrastinació infinita –infinita, és 

a dir, sense límits: ens hi anem aproximant... Posposaríem el que hem de fer i 

acabaríem per no fer-ho. Perquè sabent que disposem d’un temps il·limitat, per
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què afanyar-nos? La mort, per tant, és una motivació. “Ara o mai”, “No deixis per 

demà el que puguis fer avui”, “Espavila, que el temps s’esfuma”. En aquesta 

mateixa línia dels límits, la mort serveix per a indicar fins on som capaços 

d’arribar, què tolerem i què no: “Antes muerta que sencilla” o “Por encima de mi 

cadáver”. O també podríem parlar del “Fins que la mort us separi”. En definitiva, 

en tant que som uns individus limitats, necessitem uns límits,  i la mort no és sinó 

el límit de la vida, allò que dona sentit a la vida: una insignificant referència més. 

 

 

 
d. Sobre la cadena perpètua 

 
Ens costa acceptar la mort. És un fet. Acceptem això, si més no. Quan no volem 

acceptar les coses, les obviem, fem com si no haguessin succeït. El tòpic de 

l„amor post-mortem n’és un exemple que, bé, en ocasions frega la necrofília. 

Fixeu-vos si és tan exagerada aquesta no-acceptació, que n’hi ha que mantenen 

relacions sexuals amb els morts. Sí, he anat a l’extrem, però aquesta perpetuació 

de la vida en mort està molt estesa. I no és cosa d’ara, sinó que ve d’anys enrere. 

Els egipcis, per exemple, ja creien en una existència eterna al „Més Enllà‟ i 

dipositaven una grandíssima quantitat d’objectes i riqueses a les tombes dels 

seus difunts. Els més rics, fins i tot, feien enterrar-se amb els seus servents... Les 

prioritats eren clares: quan arribessin a la „nova vida‟, no es posarien pas a 

treballar. Si ens apropem al món occidental i avancem uns anys en la història, 

ens trobem amb unes altres religions, i permeteu-me posar un especial èmfasi en 

la cristiana, que ens parla del cel i l’infern: fins i tot quan arriba la mort es fan 

judicis de valor i es practica la segregació entre bons i dolents. Però no cal anar a 

parlar de religions, nosaltres mateixos també condemnem els nostres morts a la 

cadena perpètua de la vida. Els posem en una caixa i els anem a visitar de tant en 

tant, els portem flors... Com qui va a casa l’àvia, vaja. De fet, n’hi ha que visiten 

més la seva àvia quan és en una tomba que quan és viva. Potser és això mateix, 

ens adonem que no hem aprofitat el temps, i volem recuperar-lo quan el viu ja és 

mort. Però el mort és mort. Accepteu-ho. 
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e. Sobre els residus 

 
És complicat, desfer-se d’un mort. Un mort és com les piles quan es gasten, que 

les has de portar a un contenidor especial i tota la pesca. Però que se’n fa, 

d’aquestes piles? Sincerament, no ho sé. No sé si les destrueixen, si les 

reutilitzen d’alguna manera... De debò, no ho sé. Sigui com sigui, no 

desapareixen. Ja poden ben triturar-les, que sempre en quedarà alguna partícula. 

Com venia dient, amb un mort passa exactament el mateix. Són un residu que 

movem cap aquí i cap allà però que mai no acaba de desaparèixer. M’atreveixo a 

dir que el procés de mort no és sinó una mena de transformació: una 

metamorfosi. Com la pila, que esdevé partícula. La pila és el cos, que un cop 

mort anomenem cadàver, i la partícula és l’ànima. Allò que queda de la persona 

és aquesta ànima que en els altres se’ns presenta en forma de record. La nostra 

ment funciona així: el residu/partícula/mort hi és, i es va movent pel nostre 

cervell, i a vegades se’ns apareix de cop i volta, de forma inesperada. No ens en 

podem desfer: un mort és un residu indestructible. 

 

 

 
f. Sobre el desconeixement 

 
Totes les reflexions anteriors m’han portat a una conclusió que ens torna al 

començament de tot plegat. Per què temem la mort? Perquè no la coneixem. 

Sembla que sí, aparentment. Està molt present, ens toca de molt a prop, però no 

en tenim ni idea. L’únic que sabem de la mort ho sabem pels que moren. Vivim 

l’experiència dels morts en tercera persona, en som simples espectadors. No 

sabem què és la mort. És una desconeguda que conviu amb nosaltres. Tot el que 

he exposat fins ara ha estat dit des del més absolut desconeixement. 
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2.3. PLANTEJAMENT INICIAL DE L‘OBRA 

 
Tenint clar sobre què volia parlar exactament, el següent pas era començar a treballar en 

l’obra en si, en l’escriptura teatral; és a dir, en com emmarcar tot això en una història. 

Vaig iniciar un procés de creació exhaustiu en què sol, tancat a l’habitació, improvisava 

diferents escenes i prenia nota de tot, encara que no m’arribés a convèncer: volia provar 

totes les possibilitats. Fet això, vaig descartar opcions i, amb les restants, vaig fer un 

plantejament inicial de l’obra, algunes anotacions bàsiques per començar a escriure: 

 

 

 
1. L’obra és un monòleg en què l’actor es posa en la pell de diferents personatges. 

2. En la situació inicial, se’ns presenta un home que conversa amb un altre; el que 

no sap l’espectador és que són la mateixa persona però duplicada: la persona 

física i la consciència, la ment. L’individu s’està plantejant el suïcidi. 

3. A continuació hi haurà una analepsi o escena retrospectiva (flashback) i se’ns 

donarà la primera pista: el pare del protagonista, molt malalt, va demanar al seu 

fill que l’ajudés a morir. Introduïm, per tant, el tema de l’eutanàsia. Més 

endavant n’hi haurà d’altres en què intervindrà la mare, també. 

4. Al llarg de l’obra hi haurà moments en què veurem el protagonista escrivint una 

carta en què explica els fets esdevinguts, la qual cosa ajudarà a anar completant 

la història progressivament, des de diferents punts de vista. En un moment donat 

se’ns revelarà que l ‟individu que li parla és la seva consciència. 

5. Acabarem descobrint que la mare fou diagnosticada d’una altra malaltia greu, un 

càncer de pulmó. El protagonista, perquè no volia sofrir ell i tampoc no volia 

que patís la seva mare, la matarà i acabarà suïcidant-se. 

6. L’obra es representarà en un espai 360 graus, amb el públic a quatre bandes. 

 

 

 

2.4. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL TEXT 

 
Com síndica en l’apartat 2.1, subapartat a, els salts temporals són una eina indispensable 

si volem mantenir l’atenció del públic. Es tracta d’anar donant pistes, de 
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donar informació que, poc a poc, anirà agafant sentit fins al final de la representació, en 

què tot quedarà lligat i tancat. Ara bé, resulta indispensable que es diferenciïn 

correctament, aquests espais. Per aquesta raó he elaborat un redactat en què s’explica 

quins són aquests temps i de quina manera es diferenciaran en la representació del text. 

També és important tenir clar què diem a cada moment, quina informació donem: 

donar-ne massa comportaria que la història esdevingués previsible i, si no és suficient, 

el públic pot perdre el fil fàcilment. Per aquest motiu, ens pot ser molt útil fer un 

esquema en què s’indiqui com es desenvoluparà l’obra tot especificant-hi els salts 

temporals i les dades de la història que es donen a cada moment, per poder seguir-ne 

l’evolució de forma clara i entenedora. A continuació hi ha les anotacions sobre els 

espais temporals i un esquema de l’obra a nivell de dramatúrgia. 

 

 

 
ANOTACIONS SOBRE ELS ESPAIS TEMPORALS 

 

 Temps «consciència». Veiem que a escena hi ha dos individus: un que és el 

contorn d’algú resseguit amb cinta que representa ser en Joan, el protagonista. 

L’altre, que és un ésser viu, un actor, és la personificació de la consciència 

d’aquest individu que jeu al terra. Així doncs, són la mateixa persona. Quan ens 

trobem en el temps «consciència», la llum és neutra, natural. A nivell 

dramatúrgic, veiem que es parla del personatge de JOAN. 

 Salts temporals. Aquests salts temporals ajuden a completar la història des de la 

perspectiva d’uns altres personatges que tenen una relació concreta amb el 

protagonista del monòleg. En aquests casos, és el mateix actor qui interpreta 

aquests personatges, la qual cosa s’indica en les acotacions. Per a representar 

que ens trobem en un espai temporal diferent, la llum és blava. 

 Temps present o «Carta». I, finalment, l’altre espai temporal és el que 

anomenarem «Carta». En aquest, és el propi personatge de JOAN, no la seva 

consciència personificada, qui es troba a escena i escriu una carta. En aquests 

moments, només hi haurà un focus de llum que l’enfocarà directament mentre 

escriu la carta. En el text, veurem que es parla del personatge de JOAN-PRES. 

Pres significa present 
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ESQUEMA DRAMATÚRGIC DE A(MOR)T 

 

En el següent esquema es detalla de forma abreujada què succeeix a cada moment, la 

informació que es dona, en quin espai temporal ens trobem i quina reflexió hi queda 

reflectida (consulteu l’apartat 2.2): 

 

 

 
1. Temps consciència. La consciència personificada conversa amb en Joan. 

Descobrim que el personatge d’en Joan s’està plantejant el suïcidi. S’explicita 

que l’actor que es troba a escena és la seva consciència. Reflexió: a) Sobre 

l’estupidesa del mortal (i basat en la filosofia d’Epicur). 

2. Salt temporal. L’actor es posa ara en la pell del pare i es representa el moment 

en què demanà al seu fill que el matés. Reflexió: b) Sobre la bona mort. 

3. Trencament amb l’esquema dels espais temporals i interacció total amb el 

públic. L’actor passa a ser el presentador d’un programa de televisió i es realitza 

una votació sobre el suïcidi d’en Joan. Reflexió: d) Sobre la cadena perpètua. 

4. Temps carta. En Joan escriu una carta en què descriu el moment del punt 2 del 

present esquema. 

5. Salt temporal. En Joan parla amb la seva mare sobre la mort del pare. Ella 

intueix el que va fer. 

6. Temps consciència. La consciència personificada d’en Joan, mitjançant una 

al·legoria que fa amb una casa, un quadre i una melodia, exposa la reflexió c) 

Sobre els límits de la vida. 

7. Salt temporal. L’actor interpreta un metge que explica a la mare d’en Joan que té 

un càncer de pulmó. 

8. Temps consciència. Continua la conversa entre la consciència i en Joan. 

Reflexió: e) Sobre els residus. 

9. Temps carta. Altre cop, en Joan descriu una situació ja representada, la del punt 

7. 

10. Temps consciència. Darrera intervenció de la consciència en què exposa la 

reflexió f) Sobre el desconeixement. 
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11. Temps carta. En Joan explica que va matar la seva mare. 

 

 

 

2.5. TEXT DEFINITIU 

 
Quan la gent comença accedir a la sala, l’actor ja es troba a l’espai escènic, i actua 

amb normalitat, com si no hi hagués ningú. Representa que es troba a la seva  

habitació. Es tracta d’un espai 360º, amb públic a les quatre bandes. Al centre de 

l’escenari hi ha un cub on l’actor s’hi anirà seient, hi pujarà, etc. En un extrem de la 

sala hi ha una taula i una cadira, a un altre hi ha el contorn d’un cos resseguit amb 

línia, com si es tractés de l’escenari d’un crim. També hi ha un moble sobre el qual 

reposen una casa de joguina i una ràdio. A una de les parets, una gran pintura d’uns 

pingüins. I per últim, una fotografia de la mare del protagonista en una tauleta entre els 

seients del públic. Quan tots els espectadors ja s’han acomodat, l’actor s’estira sobre el 

contorn. Deixa passar un minut. Aleshores s’aixeca, simulant que surt d’aquest cos, i 

comença l’obra: 

 

 

 
JOAN: Bon dia! Sé que és aviat, ja em sap greu, però avui toca matinar. (Badalla). 

Veuràs, m’han comentat que eres aquí, que no et trobaves gaire bé, així que he vingut a 

donar-te un cop de mà. Què et sembla? (Silenci). Pots parlar, eh? Ja sé que ets un tio 

tímid, però coi... (Silenci). El que m’han dit és que, bé, que tens intencions de treure’t la 

vida. Com que de moment no t’has de llençar per la finestra, deixa’m que la tanqui, 

perquè encara agafarem un refredat i, si al final no et suïcides, doncs tampoc es tracta 

que estiguis malalt. Abans que res, però, jo em faré un cafè perquè si no, no m’aguanto. 

Tu en vols un? (Silenci). La comunicació no és el teu fort, eh? (Va cap a la taula, on hi 

ha dues tasses. N’agafa una i beu. Acte seguit, agafa l’altra i l’hi porta). Aquí el tens. 

(Silenci). Mira, hi ha dues maneres que et prenguis el cafè: la primera és que te’l beguis 

aquí, amb mi, com una persona normal; i la segona és llençar-te’l a la cara, a veure si 

així et despertes. (Silenci). Va, collons! No et pensis que a mi m’agrada estar aquí 

d’aquesta manera, però aviat arribarà la mare, i dubto que li faci gaire gràcia trobar-nos 

en aquesta situació. (Pausa). Em sembla que em tocarà marcar-me un monòleg. Un altre



Producció d’un projecte teatral: de la dramatúrgia a la representació 19 
    Llero Figuera. Premi Eumo_dc. Universitat de Vic  

 

cop. Però no passa res, he vingut a fer el que calgui, així que cap problema... 

(S’aproxima al cub i hi puja. De forma exagerada): «Ser o no ser. Aquesta és la 

qüestió». Viure o morir, vaja. Mira, si això és el que t’estàs plantejant, deixa’m dir-te 

que és molt estúpid. Vols que t’ho demostri? Ho farem fàcil. Tu, així com estàs ara 

mateix, sembla que ja estiguis mort. Imaginem-nos que és així, que ara mateix estàs 

mort. Què ens diferencia, a tu i a mi? Viure, potser? Doncs jo, i t’he de convèncer del 

contrari, però és que realment així ho crec, penso que és millor ser mort. De fet, ja ho 

estem. Som com morts vivents. Aquest sentiment, aquest concepte de mort està tan 

arrelat a nosaltres, que ens segueix a tot arreu. És una ombra que ens persegueix. Quina 

merda de vida és aquesta en què vivim preocupats per la mort? Conjecturem, imaginem, 

prediem... Cada cosa al seu torn: vius, i mors. I ja un cop t’hagis mort, doncs et 

preocupes per la mort. Saps què és el més... “divertit”? Que quan ens morim, no hi ha 

res de què preocupar-nos. A veure, la mort és la privació de la sensació, de la 

consciència... Per tant, quan ens morim, no sentim res. Mira que és fàcil... La mort no 

ens afecta: quan som vius, no existeix, i quan se’ns presenta, ja no hi som; som 

nosaltres, que deixem d’existir. Així doncs, per què collons ens ha d’angoixar tant una 

cosa que quan arribi no ens provocarà cap mal? Tu, per molt que la gent pugui pensar el 

contrari, ets un afortunat. Què t’importa estar despullat? Què t’importa estar brut? Què 

t’importa el que pugui dir o pensar de tu qualsevol que et vegi així? Hòstia puta, això és 

fenomenal! Et semblarà una bajanada, però escolta’m bé el que et diré: no es pot viure 

més tranquil que estant mort. De debò, em fas enveja. Personalment, crec que el millor 

que podríem fer és viure, sí, però sentir com un mort; és a dir, no sentir. Què ens 

aporten, els sentiments, els pensaments? Si és que els podem anomenar d’alguna 

manera, és clar... Res. Dolor i patiment! Patiment i dolor! I vinga, som-hi. Patacada rere 

patacada! Aaaaaaah! Però és que hi ha moments de màxima alegria, aquest estat  

d’èxtasi en què et trobes com en un altre món on tot és perfecte i ideal. Però quant dura, 

tot això? Quant? Ja t’ho dic jo: poc. Dura molt poc. Mira, per a aconseguir l’èxtasi, te’n 

vas a buscar un camell, que les drogues t’inhibeixen de qualsevol pensament. No 

penses. Només veus coses rares. Estranyes, però boniques. Les formes i coses més 

boniques i que, d’altra manera, no podries veure ni imaginar. És això: quan vas 

col·locat, no penses. Per això fas coses que, si no, no faries mai. Un mort pensa? No! 

Tot va a parar a allà mateix... La mort és el millor estat que pot existir. Perquè després 

de l’èxtasi et ve al damunt una derrota impressionant, quan t’adones que tot això tan
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bonic no existeix i mai no serà real. En canvi, després de la mort... Què? Res. Fascinant, 

realment fascinant. I la gent preocupant-se perquè un dia o altre es moriran. Té collons, 

la cosa. Volent allargar l’esperança de vida, buscant la fórmula de la immortalitat. De la 

immortalitat o de la infelicitat? Podria ser una bona campanya, ara que el màrqueting 

està de moda. (Puja al cub, fa veu d’anunci): «Regala mort, regala felicitat». (A 

continuació, com si llegís la lletra petita, parlant molt ràpid): «Regala mort, regala 

felicitat, marca registrada, no es farà responsable de les despeses derivades de la 

utilització del seu producte. Entenem per aquestes les que es deriven del ritus funerari: 

flors, nínxols, recordatoris, taüts, etc». (Pausa). Al món, s‟hi estaria millor si molta gent 

morís. Qualsevol que em senti dir això, dirà que no soc normal. (Dirigint-se a algú del 

públic): Què passa? Soc anormal? Qui collons ets tu o ningú per dir-me que jo no soc 

normal? Que hi ha un mesurador objectiu de la normalitat? Una fórmula matemàtica  

que digui si alguna cosa és normal o no? Doncs tant de bo, perquè ens estalviaríem 

molts problemes. I gent com tu no estaria com estàs tu ara. (Silenci). Va, deixem 

d’imaginar que estàs mort. Escolta’m. Hem de sentir-nos afortunats, els que estem vius, 

i preocupar-nos per la mort quan arribi. I per sort, quan arribi, tota preocupació s’haurà 

esfumat. (Pausa). I sempre el silenci per resposta! Entenc que no vulguis parlar. Et 

comprenc. Sé perfectament com et sents. Soc la teva consciència, aquesta és la meva 

feina. Parlem, va. (JOAN s’apropa al “cos”, es tomba al seu costat). Per a tu, això, és 

molt fàcil. Però, i ella? Què me’n dius? Patirà. Patirà encara més. La deixes sola, te 

n’adones? I tu aquí, ben tranquil. (JOAN s’aixeca, va cap a la tauleta, agafa el marc 

amb la fotografia i el mostra al “cos”). Estic tractant d’imaginar-me-la, com seguirà la 

seva vida. I saps què? A totes les escenes que visualitzo està sola. Sola i trista. No té a 

ningú. Llençarà la tovallola. Per què ha de lluitar? Per què ha de tirar endavant? No hi 

ha res pel que seguir. No sé per què fas això. Potser tens por que, al final, tu acabis 

igual. Però, i tu, què collons saps? T’avances als fets? No. No t’hi avances. Et 

precipites. Ets un desgraciat. Mira, mira això (JOAN li posa la fotografia al davant). La 

veus bé? (Breu silenci. Llença el marc contra el terra). Que fàcil és tot per a tu! Cardo 

el camp, em desentenc de tot, i apa, ja està, solucionat! Et deixo aquí amb el problema i 

ja t’ho faràs. Perquè és clar, jo no penso fer cap esforç, jo no penso tornar a passar per 

tot això. Però tu sí, tu fes el que hagis de fer i vinga, ja ens veurem quan tot s’acabi! 

Quins collons que tens. Ets un egoista. Ets un ésser menyspreable. No sé com no et cau 

la cara de vergonya. No es pot ser més fill de puta, no! (Pausa). Eeeeee... Perdó. He 
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estat molt atacant. M’he anat escalfant i... Bé, he dit coses que potser no hauria d’haver 

dit. Eh, que això no vol dir que no les pensi però... Hi ha moltes maneres de dir-les. I 

aquesta no ha estat la correcta. Ho sento, em sap greu. Intentaré que no em torni a 

passar, però ja saps que soc molt impulsiu. (Silenci). 

 

 

 
Llum blanca i blava. Ara és el PARE, que morí. Porta un fil vermell a la mà. El dona a 

una persona del públic i s’asseu al cub just al seu davant. El cordill queda tibant entre 

el PARE i la persona del públic que el subjecta. 

 

 

 
PARE: Ei, Joan. Hola, fill. Com estàs? Entra. (...) Jo... Jo d’aquella manera! (Riu). Ai, 

què en farem, de tu? (...) Tu saps que t’estimo molt, no? Ets el millor que tinc. Si 

pateixo, és per tu. No sé què t’espera. Jo, rai, sí sé què m’espera. No cal ser gaire llest 

per veure-ho. (...) Vols que et digui una cosa? La teva mare no vol que parli d’això amb 

tu. Té por que, bé, no sé, t’afecti d’alguna manera. (...) No estic bé. Cada dia estic pitjor. 

(...) Què és per a tu, la llibertat? (...) Per a mi? Exactament el mateix que has dit tu,  

Joan: poder escollir, poder decidir. (...) Creus que ets lliure? (...) Me n’alegro. (...) Jo? 

Jo... Jo no soc lliure, Joan. Estic lligat. (...) A què? Doncs estic lligat a la vida. (...) Saps 

el que és l’eutanàsia, oi? (...) Saps que en grec, literalment vol dir: «mort bona»? I sí, és 

una molt bona mort. És la mort més lliure que hi ha, perquè ets tu qui decideixes morir. 

(...) Joan, necessito que m’ajudis. (...) Necessito que m’ajudis a ser lliure. (...) Joan. (...) 

No vull ser un vegetal. No vull veure’t i no poder dir res, no moure’m. (...) Joan. (...) 

Necessito que m’ajudis a morir. (...) Serà el nostre secret, d’acord? (...) Desconnecta 

aquest cable. Estira. I marxa. T’estimo. (Indica a la persona que estiri el cordill. El 

PARE deixa anar el fil. Es queda uns segons mirant-lo). 

 

 

 
Transcorreguts uns segons, llum lila. L’actor retira el cub i hi puja al damunt tot 

actuant com si fos el presentador d’un programa de televisió. 
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JOAN: Davant la teva indecisió en el ser o no ser, haurem de recórrer al comodí del 

públic. (Dirigint-se als espectadors). Senyores, senyors, siguin tots molt benvinguts una 

nit més. Ha arribat el moment de la votació! El sistema és molt senzill: si miren sota els 

seus peus, veuran que tenen dues targetes: una de color verd, i una de color vermell. Sí? 

Ho tenen? Molt bé. La consulta és senzilla: hauria de suïcidar-se, en Joan? Votin! 

(S’espera a que el públic hagi alçat les cartolines). Vaja. Mira, hi ha un cent per cent de 

persones que diuen que sí, que t’hauries de suïcidar. I hi ha un cent per cent que diu que 

no t’hauries de suïcidar. (Riu irònicament alhora que s’apropa a algú del públic). A 

veure, vostè que ha votat, que sí, o que no? (...) I en quin moment li he dit jo que el verd 

vol dir que sí i que el vermell vol dir que no? (Torna a riure). (Llum neutra a tot l’espai 

escènic). Veus? Hi ha una clara distinció entre el bé i el mal, entre allò que està bé i allò 

que està malament, entre els bons i els dolents. I ho relacionem amb colors, com ho 

poden ser el verd i el vermell. Saps què és el pitjor? Que ja ho tenim molt assumit, i ens 

surt automàtic... Quan estem decidint sobre la vida d’una persona i ni tan sols ens 

aturem a pensar què és el que estem votant realment, tenim un problema. I saps què? 

Que això, que és una cosa nostra, dels que estem vius, també la portem a la mort. Mira, 

si no, el cel i l’infern, que són tan populars. (Pausa). Ens costa acceptar la mort. És un 

fet. Almenys acceptem això, no? Quan no volem acceptar les coses, les obviem, fem 

com si no haguessin passat. Ho neguem tot. El tòpic de l’amor post-mortem potser ve 

d’aquí. Tenim la mania de perpetuar-ho tot. Som així, què hi farem! Condemnem els 

nostres morts a la cadena perpètua de la vida. Has vist mai com s’enterra algú? És... 

impactant. El veus allà, en una caixa, i el posen dins un nínxol. I el tapen. I saps que no 

sortirà mai més d’allà, que no el tornaràs a veure, que no tornaràs a parlar amb ell. És un 

cop dur. Ens costa tant acceptar-ho, que actuem com si fossin vius. Els anem a veure, 

els portem flors. Com qui va a casa l’àvia, vaja. De fet, n’hi ha que visiten més la seva 

àvia quan és en una tomba que quan és viva. Potser és exactament això: ens adonem que 

no hem aprofitat el temps i volem recuperar-lo quan el que estava viu ha mort. Però el 

mort és mort. Acceptem-ho. (Pausa). Tu... tu sembles molt segur del que vas fer, però... 

Vas arribar a acceptar la mort del pare? (Silenci). Sí? N’estàs totalment convençut? 

(Silenci). Doncs jo crec que no. No has estat capaç d’acceptar la mort del pare, i ara 

tampoc et veus preparat per acceptar que la mare també pugui morir. I és per això que 

ara estem aquí, així. Accepta-ho, Joan. Accepta-ho. (JOAN s’aproxima a la taula i seu). 
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Fosc a la sala i focus zenital que enfoca directament cap a la taula on JOAN-PRES està 

assegut. Subjecta un bolígraf. Està escrivint una carta. Llegeix en veu alta el que  

escriu. 

 

 

 
JOAN-PRES: «[...] El pare em va dir que seria el nostre secret. Havia de fer-ho, no 

podia negar-m’hi. No m’havia demanat res, mai. Aquell era el seu desig, la seva 

última voluntat, i només jo podia fer-ho. No, no vaig matar el pare, el vaig ajudar a 

ser lliure. Vaig ser un simple intermediari entre la vida i la mort. No soc cap assassí. 

Estimava, estimo el meu pare, i aquest és l’acte d’amor més gran que he fet». 

 

 

 
S’aixeca de la cadira i comença a posar-se una dessuadora. Simula que parla amb la 

mare. Llum blanca i blava. 

 

 

 
JOAN-PRES: Mare. (...) Quan el pare va morir... (...) No sé com dir-ho. (...) Quan el 

pare va morir, tu vas estar contenta? Et vas alegrar? (...) Sí, ja, però estava patint. No 

estava bé. Volia morir. (...) M’ho va dir. (...) Mama, no! Jo no vaig fer res! Com pots 

dir-me una cosa així? Es va morir perquè es va morir, no hi vaig tenir res a veure! (...) 

Mama! Calla! No! Jo no vaig fer res! No soc cap criminal, joder! Calla! Calla! Calla! 

Calla! Calla! Calla! 

 

 
Llum neutra a tot l’espai escènic. 

 

 

 

JOAN (Fa una volta per l’estança. S’apropa al moble. Agafa la casa i la posa sobre el 

cub): Una casa. Hi jugaves molt, de petit. Saps què fa que això d’aquí sigui una casa? 

Les parets. Si la casa no tingués unes parets que delimiten l’espai que ocupa, no seria
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una casa. La casa necessita uns límits per ser una casa. Nosaltres funcionem exactament 

igual. Som limitats, i mira, estenem la nostra limitació a tot. I a vegades, posem límits a 

coses que ni tan sols estem segurs que veritablement tinguin un límit. Amb la vida passa 

el mateix. Una vida és una vida perquè té uns límits. Aquests límits són dos: el 

naixement, i la mort. Aquests dos límits ens ajuden a entendre què és aquesta vida. Si no 

hi fossin, no sé què seria de nosaltres. (Pausa). (S’aproxima a una paret on hi ha un 

dibuix d’uns pingüins): Pingüins. Sempre t’ha agradat pintar, oi? Ho fas prou bé. (Va de 

nou cap a la prestatgeria, on també hi ha una ràdio, i comença a reproduir una cançó). 

Posa’t en la situació que has de pintar un munt de quadres. I només tens el temps que 

dura aquesta cançó. Aquesta cançó marca l’inici i el final. Què passaria, si aquesta 

cançó no tingués final, si fos infinita? Què passaria? Doncs que no avançaríem. La 

consciència d’aquest inici i d’aquest final, la consciència del temps, és el que ens fa 

avançar. Si fóssim immortals, no faríem res. Ho posposaríem tot perquè pensaríem «és 

igual, ja ho faré, tinc tot el temps del món». Te n’adones? Avancem gràcies a la mort. El 

que ens motiva a fer tot el que fem, és aquesta estimada mort nostra. Qui ho diria, eh? 

«Ara o mai», «No deixis per demà el que puguis fer avui», «Tempus fugit»... Perquè 

aquesta cançó, s’acaba. Aquesta cançó es pot aturar en qualsevol moment (atura la 

cançó), i no saps quan arribarà. Joan, som limitats, necessitem uns límits, i la mort és el 

límit de la vida: una insignificant referència més. Per tant, no cal que et martiritzis tant 

amb el teu pare. I ara amb la teva mare. 

 

 

 
Joan s’aproxima a la taula de nou i es posa unes ulleres. Ara és el METGE. Llum blava 

i blanca. 

 

 

 
METGE: Bon dia, senyora Vilajoana. Ja tenim els resultats. Seré clar, sense embuts. Tot 

indica que pateix un càncer. Un càncer de pulmó. Es tracta d’un dels tumors amb pitjor 

pronòstic, juntament amb el de fetge, el de pàncrees i el d’esòfag. És un tumor molt 

agressiu i a això hi hem d’afegir la dificultat de realitzar un diagnòstic precoç. (Silenci). 

Podem oferir-li atenció psicològica, si així ho desitja, i també a la seva família. Em sap 

greu. 
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Llum neutra a tot l’espai escènic. 

 

 

 

JOAN: Te’n recordes, oi, del pare? És complicat, desfer-se d’un mort. Un mort és com 

les piles quan es gasten, que les has de portar a un contenidor especial. Però què se’n fa, 

d’aquestes piles? Sincerament, no ho sé. No sé si les destrueixen, si les reutilitzen 

d’alguna manera... De debò, no en tinc ni idea. Sigui com sigui, no desapareixen. Ja 

poden ben triturar-les, que sempre en quedarà alguna partícula. Amb el mort funciona 

d’igual manera. Són un residu que posem en un lloc especial, concret. Però és igual el 

que en fem: sempre en queda una partícula. Aquesta partícula és el record. La pila és el 

cos, i la partícula allò que queda quan el cos desapareix: l’ànima. I aquesta partícula 

se’ns presenta a través de la memòria. La nostra ment funciona així: la partícula és allà, i 

es va movent pel nostre cervell, i a vegades se’ns apareix de cop i volta, de forma 

inesperada. No ens en podem desfer. Un mort és un residu indestructible. 

 

 

 
Fosc general i focus zenital que enfoca directament cap a la taula on JOAN-PRES 

roman assegut. Continua escrivint la carta i diu en veu alta el que escriu. 

 

 

 
JOAN-PRES: «[...] Vaig parlar amb la mare sobre la mort del pare. I vaig parlar 

massa, perquè de seguida es va adonar del que havia fet. Jo ho vaig negar 

rotundament, em vaig emprenyar moltíssim amb ella. Com era capaç d’acusar-me 

d’una cosa així? Al final me’n vaig sortir. Em va demanar perdó per haver-me acusat. 

Després em va explicar que estava malalta, que li havien diagnosticat un càncer». 

(Fosc). 

 

 

 
Llum neutra a tot l’espai escènic. JOAN s’apropa al cos. 
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JOAN: Jo ja he fet tot el que estava a les meves mans. Hem parlat. Ens hem enfadat. 

Però al final hi ha hagut una mica de comunicació. Ho veus, ara, amb perspectiva? Què 

et sembla la imatge de tu aquí mort, suïcidat? (Silenci). No ens espanta la mort. Ens 

espanta morir. És tot tan incert. No saber què vindrà. No t’ha passat mai que penses 

«mira, ara m’agradaria morir-me i veure què passa». Però el que també ens preocupa 

són els altres. A nosaltres no ens passarà res però... I ells? Al final, són ells qui viuen la 

nostra mort. Són ells qui ens ploren. Són ells els que ens recorden. Tenim por de deixar- 

los. Un pare amb els seus fills té més de por de morir que tu mateix, per exemple. 

Perquè sap la gran putada que els faria si morís. Sé que la mort no es coneix fins que un 

mateix mor. Tot el que coneixem sobre ella són experiències que vivim com a 

espectadors, com tota aquesta gent que ens està mirant ara. Ells només veuen una part, 

però nosaltres en veiem una altra molt més àmplia i que ells no coneixeran fins que no 

es trobin aquí. De fet, tot això que t’he estat dient, ha estat dit des del més absolut 

desconeixement. No puc fer res més. Ara et toca a tu, actuar. Has de prendre una 

decisió. Però et demano, si us plau, que pensis en la mare. No té culpa de res. Ja la vaig 

deixar el seu home. Ara no la deixis sola. No la facis patir. (...) Què vols dir, que no 

patirà? Joan, és clar que patirà. (Silenci). Joan, què, què dius?... (JOAN es retira cap a la 

cadira). 

 

 
 

Fosc general i focus zenital que enfoca directament cap a la taula on JOAN-PRES 

roman assegut. Continua escrivint la carta i diu en veu alta el que escriu. 

 

 
 

JOAN-PRES: «[...] No. No volia tornar a passar per tot allò. No. I tampoc no volia que 

la mare patís, que sofrís. Què més hi podia fer? Vaig anar a visitar la mare a l’hospital. 

Aquell dia hi vaig anar sol. Quan vaig arribar, dormia. I vaig pensar, que bé que està, 

amb els ulls tancadets, dormint, descansant, reposant. Vaig agafar un coixí i la vaig 

afogar. I a mi, ara, què em queda? Com ha de viure algú que ha matat els seus pares? 

Els estimava. Els estimo». (Silenci). «Postdata: Regala mort, regala felicitat». 

 

Fosc. Final 
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3. BLOC DE PRODUCCIÓ 

 

 

 
3.1. RECERCA D’UN ESPAI D’ASSAIG I DE REPRESENTACIÓ 

Amb el text entre les mans, el següent pas era trobar un espai on assajar i representar 

l’obra que s’adeqüés a les necessitats del projecte. El lloc havia d’ajustar-se a aquests 

requeriments: 

 Ser un espai tancat amb possibilitat de deixar la sala a les fosques. 

 Disposar d’espai suficient per a un mínim de trenta persones disposades en 

format 360º (públic a les quatre bandes de la sala). 

 Comptar amb un equip d’il·luminació teatral bàsic. 

 Tenir un espai annex que funcionés com a cameta per a entrar i sortir d’escena. 

 

 
 

Considerant que aquest és un projecte de baix pressupost, el cost d’utilització de la sala 

no podia ser gaire elevat. És per això que vaig decidir acudir al centre de formació 

teatral El Galliner, del qual soc alumne, i vaig sol·licitar poder fer ús d’una de les seves 

aules, l’aula 4, que s’ajustava molt bé a les meves necessitats. Em vaig reunir amb el 

cap d’estudis de l’escola, Isidre Hernández, amb el qual vam pactar els dies i hores 

concretes, i es va prestar a cedir-me l’espai sense cap cost a canvi d’incloure el logotip 

del centre en tot el material de difusió així com esmentar-lo a l’hora de presentar el 

projecte. Els dies i hores acordats van ser els següents: 

 Assajos 

o Dies 26, 29, 30 i 31 de juliol, de 17:00 a 22:00 h. 

o Dies 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 i 11 de setembre, de 17:00 a 22:00 h. 

 Representacions 

o Dies 12 i 13 de setembre, de 17:00 a 22:00 h. 
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3.2. ESPAI ESCÈNIC, ESCENOGRAFIA I IL·LUMINACIÓ 

La idea era convertir la sala en l’habitació d’en Joan: que el públic, en accedir a l’espai 

escènic, entrés a la seva habitació, i que fos 360º, amb públic a les quatre bandes. Així 

doncs, vaig elaborar un plànol per tractar d’organitzar i ordenar l’espai. Finalment hi 

vaig fer cabre un total de quaranta-vuit seients. Cal tenir en compte que la sala era 

completament buida, com més endavant es pot apreciar en les fotografies. 

 

 
Es tractava de fer-ho amb el mínim de recursos possible: amb una escenografia mínima 

aconseguir que la sala esdevingués l’habitació d’en Joan. Aquesta habitació, per tant, 

només comptaria amb un escriptori i una cadira, un moble o prestatgeria amb una ràdio i 

una casa de joguina al cim i un dibuix d’uns pingüins. 

 

 
Aquesta sensació de ser com a casa, de mostrar que és una llar (càlida, còmoda) també 

s’havia de veure. Amb aquest propòsit vam instal·lar uns focus halògens de llum càlida 

a tres bandes diferents. Així vam aconseguir una il·luminació íntima, baixa, de 

quotidianitat: com a casa, com a l’habitació d’en Joan. 
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Imatge 1. Plànol de l’aula 4 del Centre de Formació Teatral El Galliner. Elaboració pròpia 



Producció d’un projecte teatral: de la dramatúrgia a la representació 30 
    Llero Figuera. Premi Eumo_dc. Universitat de Vic  

 

L’abans i el després en fotografies: 

 
 

 
Imatge 2. Fotografia de l’aula 4 buida. Elaboració pròpia. 

 

Imatge 3. Fotografia de l’aula 4 buida. Elaboració pròpia. 
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Imatge 4. Fotografia de l’aula 4 buida. Elaboració pròpia. 

 

 
 

Imatge 5. Fotografia de l’aula 4 amb escenografia. Elaboració pròpia. 
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Imatge 6. Fotografia de l’aula 4 amb escenografia. Elaboració pròpia. 

 

 
 

Imatge 7. Fotografia de l’aula 4 amb escenografia. Elaboració pròpia. 
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Imatge 8. Fotografia panoràmica de l’aula 4 buida. Elaboració pròpia. 

 

 
 

Imatge 9. Fotografia panoràmica de l’aula 4 amb escenografia. Elaboració pròpia. 
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Imatge 10. Fotografia panoràmica de l’aula 4 buida. Elaboració pròpia. 

 

 
 

Imatge 11. Fotografia panoràmica de l’aula 4 amb escenografia. Elaboració pròpia. 
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3.3. CREACIÓ D’UNA COMPANYIA 

Les obres de teatre es presenten sota el nom d’una companyia. Les raons per les quals és 

necessari tenir una companyia si volem produir un projecte teatral són diverses, però les 

podem resumir en dues: 

 Raons fiscals. Per a cobrar, per a facturar, s’ha d’estar constituït com a empresa 

o com a associació. També per a rebre ajuts i subvencions. 

 Raons identitàries. A mida que la companyia avanci amb els seus espectacles, 

anirà agafant renom. Si cada vegada que fem un espectacle ho fem amb una 

companyia diferent o sense companyia, serà més difícil ser reconegut i arribar a 

tenir un cert prestigi en el sector. 

 

 
Tenint en consideració aquesta informació, vaig voler formar una companyia. Per fer- 

ho, vaig aprofitar que ja estava immers en un projecte teatral amb un company, en Martí 

Rodríguez, i li vaig proposar de constituir una associació. Però hi hagué un problema: 

en revisar la normativa vigent d’associacions, vaig veure que es necessitava un mínim 

de tres persones i que aquestes havien de ser majors d’edat. No érem tres persones, i jo 

tinc setze anys. 

 

 
No obstant, vam prendre la decisió de crear-ne una, encara que no la registréssim enlloc. 

Vam anomenar-la Theatrum Mundi, fent referència al projecte que aleshores estàvem 

duent a terme, i vam posar els fonaments identitaris de la nostra companyia: allò que  

ens diferenciés de la resta. Es tractaria d‟una companyia l’objectiu de la qual fos 

visibilitzar problemàtiques actuals i properes: fer crítica i denúncia social a través del 

teatre. Una altra característica seria l’aposta pel teatre de petit format així com l’aposta 

pel sistema de taquilla inversa. La raó d’apostar per aquest sistema és que fa la cultura 

accessible a tothom: tot el públic veu el mateix espectacle, independentment del seu 

estatus social i econòmic; i també que fomenta un públic crític, que no es conforma amb 

qualsevol producte. 
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Pel que fa al fet identitari, a més d’aquests fonaments, la companyia s’havia d’obrir al 

món, i així fou. Primerament, vaig dissenyar un logotip: 

 

 
Aquest logotip apareix a tot el material de difusió i 

publicitat fet per la companyia. El logotip és molt 

important perquè és la imatge corporativa de la 

companyia, el que la gent relaciona amb Theatrum Mundi. 

Així mateix, per als perfils en les diferents xarxes socials, 

vaig elaborar una imatge per a la capçalera en què 

apareixem tant jo com el meu company: 

 

 

 
 

Imatge 13. Foto de capçalera per a plataformes web. Elaboració pròpia. 

 

 

També vaig crear una pàgina web i perfils a les diferents xarxes socials. Els enllaços són 

els següents: 

Imatge 12. Logotip de la 

companyia. Elaboració pròpia. 
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● Facebook: https://www.facebook.com/cia.theatrummundi 

● Instagram: https://www.instagram.com/cia.theatrummundi/ 

● Twitter: https://www.twitter.com/ciatheatrumundi 

● Web: https://mtheatruminfo.wixsite.com/teatre 

● Correu electrònic: mtheatrum.info@gmail.com 
 

 

 

 

3.4. DIFUSIÓ, COMUNICACIÓ I PREMSA 

Havent treballat i assajat l’obra i a deu dies de l’estrena, vaig encetar la campanya de 

difusió de l’obra, i ho vaig fer a través de diversos mitjans. 

 

 
a) Cartell 

Primer de tot, vaig fer el cartell de l’obra, en què s’indicaven els horaris de 

representació, el lloc, el sistema de taquilla i en què apareixia el logotip del centre de 

formació teatral El Galliner, d’acord amb el que havíem pactat. Els vaig penjar a punts 

estratègics com ara la Sala La Planeta o la Casa de Cultura. El cartell es troba als 

annexos. 

 

 
b) Xarxes socials 

A través de les xarxes socials, vaig anar publicant fotografies sobre els assajos i 

proporcionant nova informació sobre el projecte a poc a poc. Es tractava de crear 

expectativa, de suscitar curiositat. També vaig compartir aquesta informació en grups de 

facebook de difusió cultural 

 

 
c) Vídeo promocional 

També vaig elaborar un vídeo promocional de l’obra, un vídeo d’un minut de durada 

que presenta l’obra de forma ràpida, creant també aquesta expectativa. Per a fer-lo, vaig 

seleccionar una escena de l’obra, una escena clau, i la vaig enregistrar. A continuació la 

vaig editar amb el programa Adobe Premiere i el vaig publicar a totes les xarxes de la 

companyia. Aquest tipus de vídeo, anomenat “teaser”, també funciona per a vendre

https://www.facebook.com/cia.theatrummundi
https://www.instagram.com/cia.theatrummundi/
https://www.twitter.com/ciatheatrumundi
https://mtheatruminfo.wixsite.com/teatre
mailto:mtheatrum.info@gmail.com
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 l‟obra a teatres. Podeu veure‟l teclejant A(MOR)T – Teaser 2019 al cercador de    

YouTube o a través d‟aquest enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=SaSdRhwWrrA 

 

 

 

d) Portals web 

Em vaig posar en contacte amb diferents portals webs que publiquen activitats culturals 

arreu del territori per tal que incloguessin el projecte en la seva agenda cultural. 

Finalment, A(mor)t va aparèixer a l’agenda de Surt de Casa 

(https://surtdecasa.cat/girona/agenda/2019/espectacle-amort/143901) i al portal oficial 

de cultura de la Generalitat de Catalunya 

(https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20190909025). 

 

 

 

e) Televisió 

I, en darrera instància, vaig trucar a Televisió de Girona, els vaig presentar el projecte 

amb una nota de premsa que es troba als annexos i em van fer una entrevista al 

programa Té de Tot el mateix dia de l’estrena. Podeu visualitzar l’entrevista seguint 

aquest enllaç: http://tvgirona.alacarta.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-12092019---part- 

1 

 

 

3.5. TAQUILLATGE 

Existeixen diferents formes de cobrament en funció del tipus de contracte que 

s’estableix amb l’espai on té lloc la funció. Són tres, principalment: 

 Caixet. La companyia estableix el que es denomina „caixet‟, que és el preu de 

l’espectacle. La sala el paga a la companyia i es queda amb tots els beneficis de 

taquilla. 

 A taquilla. Els guanys de la companyia aniran en funció de la recaptació de 

taquilla, que variarà segons el percentatge establert. Un tant per cent serà per a la 

companyia i un altre per al teatre. Aquest percentatge pot acordar-se amb cada 

companyia o pot estar fixat per la sala. 

https://www.youtube.com/watch?v=SaSdRhwWrrA
https://surtdecasa.cat/girona/agenda/2019/espectacle-amort/143901
https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20190909025
http://tvgirona.alacarta.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-12092019---part-1
http://tvgirona.alacarta.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-12092019---part-1
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 Taquilla inversa. Es tracta d’una forma de taquillatge que s’ha anat estenent 

cada vegada més en el panorama teatral. L’espectador no paga entrada i, en 

sortir del teatre, deposita en una caixa el que considera que val l’espectacle. No 

hi ha un preu fixat. 

 

 
En el cas de A(mor)t, el sistema de taquillatge emprat és el de taquilla inversa. De fet, 

com s’especifica en el punt 3.3, la companyia aposta per aquesta forma de pagament. En 

l’apartat 4.2, sobre el balanç econòmic, s’especifica tant la recaptació com els beneficis. 
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4. BALANÇ DE LA PRODUCCIÓ 

 

 
4.1. ENQUESTA PER AL PÚBLIC: RESULTATS 

Per tal de valorar la satisfacció del públic quant a l’obra així com per saber si el tipus de 

format es coneix i agrada, vaig elaborar una enquesta que el públic va respondre en 

concloure la funció. Aquesta és l’enquesta: 

 

 
 

A(MOR)T, ENQUESTA ADREÇADA AL PÚBLIC 

 
Agrairíem que fessis una petita valoració puntuant els següents aspectes sobre 

l’obra que acabes de veure. 

 
 

 
1. Interpretació 4. Com vas assabentar-te de l’obra? 

 
- Amics, familiars i/o coneguts 
- Cartells 
- Xarxes socials 
- Premsa tradicional (televisió, diari) 
- Altres: 

2. Dramatúrgia 
 

1 2 3 4 5 

 
 

 
3. Espai escènic 5. La recomanaries? 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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També volem consultar l’opinió sobre el format de la mateixa: 

 

1. Teatre fora del teatre 
 

1 2 3 4 5 

 
2. Teatre de petit format 

 

1 2 3 4 5 

 
3. Sistema de taquilla inversa 

 

1 2 3 4 5 

 
 

 
Valoració global de l’experiència: 

 

1 2 3 4 5 

4. És la primera vegada que assisteixes a 
una representació d’aquestes 
característiques? 

 
 
 

5. Coneixies aquest format de teatre fora 
del teatre i petit format? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gràcies pel teu temps :) 

 
 

 
 

De les 70 persones que van assistir al total de les tres funcions, 60 van respondre 

l’enquesta. Aquests són els resultats: 

 

 

Interpretació 

Puntuació Vots 

1 0 

2 0 

3 6 

4 13 

5 40 

No respon 1 

Mitjana 4,58 
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Dramatúrgia 

Puntuació Vots 

1 0 

2 1 

3 7 

4 16 

5 36 

No respon 0 

Mitjana 4,45 

 
 

 

Espai escènic 

Puntuació Vots 

1 1 

2 4 

3 6 

4 20 

5 29 

No respon 0 

Mitjana 4,2 

 
 

 

Teatre fora del teatre 

Puntuació Vots 

1 0 

2 1 

3 3 

4 12 

5 41 

No respon 3 

Mitjana 4,63 
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Teatre de petit format 

Puntuació Vots 

1 0 

2 1 

3 1 

4 13 

5 43 

No respon 2 

Mitjana 4,69 

 
 

 

Taquilla inversa 

Puntuació Vots 

1 0 

2 0 

3 4 

4 12 

5 42 

No respon 2 

Mitjana 4,66 

 
 

 

Valoració global 

Puntuació Vots 

1 0 

2 0 

3 6 

4 12 

5 40 

No respon 2 

Mitjana 4,59 
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La recomanaries? 

Resposta Vots % 

Sí 57 95% 

No 0 0% 

No respon 3 5% 

 

 

 

És la primera vegada que assisteixes a una 
representació d’aquestes característiques? 

Resposta Vots % 

Sí 27 45 

No 31 51,67 

Vot en blanc 2 3,33 

 

 

 

Coneixies aquest format de teatre fora del teatre i teatre de 
petit format? 

Resposta Vots % 

Sí 40 66,67 

No 18 30 

No respon 2 3,33 

 

 

 

Com vas assabentar-te de l’obra? 

Resposta Vots* 

Amics, familiars i/o coneguts 44 

Cartells 6 

Xarxes socials 23 

Premsa tradicional (televisió, diari) 0 

Altres 5 

No respon 1 

*Tingueu en compte que pot triar-se més d‟una opció 
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En general, podem apreciar que el públic va quedar satisfet amb l’espectacle que van 

veure: el 95% dels espectadors enquestats la recomanaria i la mitjana de la valoració 

general de l’experiència és de 4,59 sobre 5. No obstant, si ens fixem en els aspectes 

concrets, veiem que l’espai escènic és l’ítem que té la nota més baixa, un 4,2. Això es 

deu probablement a què no estava aclimatat i hi feia força calor. Pel que fa al format de 

l’obra, les valoracions també són altes i ben bé la meitat dels espectadors (un 45%) no 

havia assistit mai a una representació d’aquestes característiques. Tot i així, el 66,67% 

coneixia el format. Quant a la informació, observem que la majoria van assabentar-se de 

l’obra a través d’amics, familiars i/o coneguts i de les xarxes socials; de fet, la majoria 

va seleccionar aquestes dues opcions simultàniament. A l’altre extrem trobem la premsa 

tradicional: malgrat l’esforç de contactar amb la televisió i fer una entrevista, ningú no 

va accedir a la informació a través d’aquest mitjà. Els cartells tampoc no van ser de gran 

utilitat: només sis persones van saber de l’obra gràcies a ells. 

 
 

4.2. BALANÇ ECONÒMIC 
 

Concepte Pressupost Realitat Diferència 

Recaptació 350,00 € 239,88 € 110,02 € 

Despeses  

Focus 14,99 € 14,99 € 0,00 € 

Impressió cartells 10,00 € 9,90 € 0,10 € 

Impressió 
enquestes 

3,00 € 3,65 € 0,65 € 

Cartolines 3,00 € 3,20 € 0’20 € 

Tècnic de llums 30,00 € 35,00 € 5,00 € 

Benefici 289,01 € 173,14 € 115,87 € 

 

 
La recaptació total dels tres dies fou de 239,88 €. Amb 70 espectadors, ens dona una 

mitjana de 3,43 € per persona, la qual cosa contrasta amb els 350,00 € que havia previst, 

que es correspondrien amb una mitjana de 5,00 € per persona. Quant a les despeses, hi 

ha una mínima diferència entre el pressupost i la realitat. En total, el benefici va ser 

173,14 €. 
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5. VALORACIÓ FINAL I CONCLUSIONS 

 

 
La producció d’aquest projecte teatral ha estat francament esgotadora, i ho trobo positiu. 

Això significa que m’hi he submergit i, per tant, que l’aprenentatge ha estat important. 

Pot un jove de setze anys tirar endavant una obra de teatre de creació pròpia amb uns 

recursos molt limitats? Em satisfà poder dir rotundament que sí, que és possible. Resulta 

impressionant com hom pot estar tan centrat en un projecte que aquest no el deixi 

dormir. I sí, molts cops no he pogut dormir perquè rumiava amb el text, tot afegint-hi 

escenes, o modificant les existents; en altres ocasions perquè visualitzava el cartell de 

l’obra o el canvi de llums; en d’altres pensava en com podria vendre el producte... He 

après moltíssim sobre el món de la producció i la comunicació, sobre la dramatúrgia, 

sobre l’escenografia, etc. I puc corroborar que totes i cadascuna de les tasques que 

implica fer una obra de teatre són necessàries: no en podem prescindir de cap. He de 

reconèixer, també, que és molt difícil fer-les totes un sol: es necessiten moltes persones, 

o el temps et cau al damunt. La conclusió a què arribo és aquesta: són molts els oficis 

que intervenen en una producció teatral, són moltes les persones que es necessiten. 

També voldria afegir que hauríem de fomentar a la ciutat de Girona la programació 

d’aquest tipus d’espectacles, que quan es fan acostumen a ser de forma puntual. En 

d’altres zones geogràfiques de Catalunya són freqüents, mentre que aquí són insòlites. 

En general, la dinamització cultural d’una ciutat com és Girona no ha de tenir fre, i 

donar cabuda també a nous creadors joves hauria de ser un dels objectius de la regidoria 

de cultura de l’ajuntament. En darrera instància, dir que estic molt satisfet amb el treball 

que he fet i que espero que pugui evolucionar més enllà de la tasca acadèmica. 
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ANNEX 1. CARTELL DE L’OBRA 

 

LLERO FIGUERA 
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ANNEX 2. NOTA DE PREMSA 

 

 

 
A(MOR)T 

Regala mort, regala felicitat 
 

 
INFORMACIÓ PER ALS MITJANS 

 

 
A(mor)t és el nou projecte que presenta la cia. Theatrum Mundi. Llero Figuera es posa 

al capdavant d’aquest monòleg que tindrà lloc els dies 12 i 13 de setembre, al vespre, 

en una aula del centre de formació teatral El Galliner, en el complex de la Casa de 

Cultura de Girona. L’obra, i seguint la línia general de la companyia de tractar 

problemàtiques actuals i properes, parla de la mort des de diferents perspectives, 

posant un èmfasi especial en l’eutanàsia. Alhora, la companyia Theatrum Mundi pretén 

posar de manifest aquest format que cada vegada ha anat guanyant més terreny en el 

sector: teatre fora del teatre i teatre de petit format. 

 
 
 

La companyia 

 
Theatrum Mundi és el resultat de l’associació entre Llero Figuera i Martí Rodríguez, 

dos joves gironins amb un gran interès per les arts escèniques que volen impulsar els 

seus projectes teatrals. 

 
 
 

El grup es va constituir per a representar la seva primera obra, Les Santes Nits, amb 

l’objectiu de visibilitzar una problemàtica actual com ho és la pederàstia a l’església, i 

des d’aleshores aquesta és la línia de treball de la companyia: fer crítica i denúncia 

social a través dels seus projectes. 
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Els seus dos membres aposten pel teatre de petit format i creuen en el sistema de 

taquilla inversa per a fer el teatre més accessible a tothom. Consideren el teatre una 

eina de crítica i denúncia, una via d’expressió a la qual tota la ciutadania hauria de 

tenir accés, independentment del seu estatus econòmic, i la taquilla inversa és la 

manera més efectiva que tenen d’apropar el teatre a la gent. 

 
 
 

La mort, present en tota l’obra 

 
El text neix a partir d’un escrit del seu autor en què elucubra al voltant de la mort. 

L’obra de teatre, de fet, és simplement una forma d’exposar la visió, la percepció de la 

mort que té. A través de la història d’un jove que va acabar amb la vida del seu pare, el 

monòleg parla obertament sobre la mort, un tema que sovint és tabú malgrat la seva 

quotidianitat, i se centra especialment en el debat de l’eutanàsia, el posa sobre la 

taula: el jove va matar el seu pare perquè ell li ho va demanar, no volia viure malalt. 

Després de les funcions hi haurà un col·loqui obert a la reflexió i el debat sobre aquest 

tema. 

 
 
 

L’espai escènic 

 
L’espai escènic és una aula del centre de formació teatral El Galliner. Es tracta d’un 

escenari 360 graus en què el públic assistent entra a l’habitació d’en Joan, el 

protagonista del monòleg. El públic passa a ser un element actiu en l’obra. L’actor 

interpel·la, el fa partícip de la història que s’està explicant. Una vegada més, es tracta 

de sacsejar el públic, que no resti indiferent, de generar debat; en aquest cas, sobre 

l’eutanàsia. 
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ANNEX 3. USB 

 

 

 
Juntament amb el treball físic es presenta un llapis de memòria USB* que conté: 

 
 la memòria escrita del treball en format digital (.pdf)

 el cartell de l‟obra en format digital (.pdf)

 el vídeo de l‟obra https://youtu.be/bQHgv0dPRmE

 el teaser de l‟obra https://www.youtube.com/watch?v=SaSdRhwWrrA
 

 

 

*Donat que la presentació del treball a aquest premi no és física, indico al costat 

d’alguns continguts l’enllaç per a accedir-hi. 

https://youtu.be/bQHgv0dPRmE
https://www.youtube.com/watch?v=SaSdRhwWrrA
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