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Amb el suport de Codorníu

01. 
EL CABALLERO DE OLMEDO
Lope de Vega com si fos Lorca. 

Lluís Pasqual dirigeix una tropa 

d’onze actors joves que us 

deixaran bocabadats. Una obra 

que baixa com un bon gintònic 

una nit assedegada.  Teatre 

Lliure: Montjuïc. De dc. a dg.

02. 
TRANSLATIONS
El seu èxit s’ha cuinat a foc lent 

i ara que marxen, n’hi haurà que 

s’hauran quedat amb la ganes 

de veure aquesta obra sobre la 

Irlanda del 1830.  

 Biblioteca de Catalunya 

De dimecres a dissabte

03. 
UN MOSQUIT PETIT
Marc Artigau es confirma com a 

talent emergent de la dramatúrgia 

catalana amb aquest text d’ànima 

pinteriana nascut al TNC.  

 Almeria Teatre. De dc. dg.

04. 
DOÑA ROSITA LA SOLTERA
Altres coses, no, però els Lorca 

ens surten bé. Feia temps que no 

xalàvem amb una obra de Joan 

Ollé.  TNC. De dc. a dg.

05. 
L’ENCARREGAT
I ja que parlem de Pinter, un 

d’autèntic, que ens permetrà 

meravellar-nos amb un actor: 

Carles Martínez. Brillant.  Teatre 

Lliure: Montjuïc. De dc. a dg.
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“Anem enrere”, exclama Glòria 
Balañà. “El discurs conservador, 
patriarcal de Clive continua ben 
vigent”, afegeix. Balañà dirigeix 
El setè cel, de Caryl Churchill, una 
de les dramaturgues britàniques 
més ‘empipadores’ de finals del 
segle XX, i Clive és el patriarca de 
la primera part de l’obra. Ella té 
ben clar per què va acceptar 

l’encàrrec de la 
companyia Teatre de 

l’Enjòlit de posar-se al capdavant 
d’aquest projecte. Una peça de 
1979, escrita en un moment de 
crisi social com l’actual, que 
posa damunt la taula la 
repressió sexual i la brutalitat del 
colonialisme britànic amb un 
llenguatge explícit i directe. Un 
cop de puny, vaja.

L’obra es mou entre el segle 
XIX victorià i el temps actual, 
entre Àfrica Central i Londres, 

amb uns mateixos personatges 
pels quals, d’un segle a l’altre, 
només passen 25 anys. Balañà 
ens diu que no ha hagut de tocar 
gairebé res per adaptar-la, per 
portar-la del 1979 al 2014: 
només ha canviat el conflicte 
d’Irlanda del Nord –ja resolt– per 
la guerra d’Afganistan. En tots 
dos escenaris els personatges 
parlen de dominació i de sexe, 
amb els uns que maten els 
altres perquè són diferents, i els 
altres que volen anar-se al llit 
amb els uns.

“El colonialisme no va acabar 
al segle XIX: encara patim la 
submissió dels més febles cap 
als més forts”, recorda la 
directora. I, quant al tema 
sexual, Balañà ens recorda que 
encara, encara, surt gent de 
l’armari i és notícia, quan tot 
semblava apuntar que la 
llibertat sexual era una cosa 
assumida i normal. “Jo no vaig 
pel món dient que sóc hetero: 
per què una actriu ha de dir que 
es lesbiana”, es pregunta. 
Churchill, sense pèls a la 
llengua, no fixa bons ni dolents. 
Ens interpeęla moralment i ens 
fa preguntar-nos qui és el més 
salvatge de tots.

‘El setè cel’ esclatarà a la Sala 

Beckett del 20 de març al 13 

d’abril.

Churchill, colonialisme i sexe
Glòria Balañà estrena a casa nostra ‘El setè cel’, una de les 
obres més punyents de finals del segle XX. Per Andreu Gomila

Anem enrere. 
El discurs 
conservador i 
patriarcal és ben 
vigent


