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 Resum dels materials: 

 Els aspirants hauran de presentar  dues propostes d’actuació  segons les indicacions 
 següents: 

 Itinerari Text:    
 1. Proposta d’actuació: monòleg (en català). Annex 1. 

                2. Proposta d’actuació: poema (en català). Annex 2. 

 Itinerari Musical:      
 1. Proposta d’actuació: escena musical (en català). Annex 3. 

    2. Proposta d’actuació: monòleg (en català). Annex 1. 

 Itinerari Físic/Visual:    
 1. Proposta d’actuació físic/visual. Annex 4. 

              2. Proposta d’actuació: monòleg. Annex 1. 
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 ANNEX 1 

 MONÒLEGS 

 1.  La terra oblidada  ,  de Llàtzer García. Textos a part.  Teatre reunit. Arola Editors. 

 II. Abans de sopar. 

 PETIT: “  Te’n recordes, d’aquella vegada que et vaig  veure matar un porc...? 

 2.  Antígona,  de  Sòfocles.  Tragèdies.  Ed.  Comanegra/Institut  del  Teatre.  Traducció  de 
 Joan Casas i Feliu Formosa. 

 HÈMON:  “  Pare, quan els déus donen la raó 

 als homes, aquest és el bé més gran.” 

 3.  El Misantrop  , de Molière. Columna / Proa jove. Versió  de Joan Oliver. 

 Acte I. Escena 1. 

 ARNAU: “  La raça humana és una mala raça. Odio tots  els homes: (...)” 

 4.  La  gavina,  d’Anton  Txèkhov.  Teatre  complet,  vol.  II  Institut  del  Teatre.  Traducció  de 
 Nina Avrova i Joan Casas. 

 Acte I. 

 TRÈPLEV:  “M’estima, no m’estima, m’estima, no m’estima,  m’estima, no m’estima…” 

 5.  La  cuina,  d’Arnold  Wesker.  Els  llibres  de  l’Escorpí.  Teatre.  El  Galliner.  Ed.  62. 
 Traducció de Jordi Arbonés. 

 PAUL:  “Mira,  Peter…  T’explicaré  una  cosa.  Et  parlaré  amb  tota  sinceritat.  No  et  sap 
 pas greu, oi, que sigui sincer?” 

 6.  Hamlet  ,  de  W.  Shakespeare.  Versions  a  peu  d’obra  .  Biblioteca  del  Núvol.  Traducció 
 de Joan Sellent. 

 Acte II. Escena 2. 

 HAMLET: “  Sí, sí, que Déu us guardi. Ja estic sol. 

 Sóc un esclau sense ànima, un miserable…” 

 7.  La  corona  d’espines  ,  de  Josep  Maria  de  Sagarra.  Teatre  escollit.  La  butxaca  Teatre. 
 Edicions 62. 

 Acte III. Escena 5. 
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 MARTA: “  Té culpa, és clar! La vostra hipocresia...” 

 8.  El misantrop  ,  de Molière. Edicions 62. Traducció de Joan Oliver. 

 Acte III. Escena 5. 

 ADELAIS: “  Cal que us doni les gràcies més rendides,  senyora...” 

 9.  Coses  que  dèiem  avui,  de  Neil  Labute.  Textos  a  part.  Teatre  contemporani.  AROLA 
 EDITORS. Traducció Cristina Genebat. 

 DONA:  “Ja  no  pensem  més  enllà  de  les  pautes,  te  n’adones?  No  només  tu  i  jo, 
 tothom, això és el que vull dir…” 

 10.  Electra,  de  Sòfocles.  Ed.  Comanegra/Institut  del  Teatre.  Versió  de  Joan  Casas  i 
 Feliu Formosa. 

 ELECTRA:  “Escolta, doncs, com tinc decidit d’obrar: 

 saps que aquí ja no ens queda cap amic.” 

 11.  L’autèntic  amic  ,  de  Carlo  Goldoni.  Els  llibres  de  l’Escorpí.  Teatre.  Ed.  El  Galliner. 
 Adaptació de Jordi Teixidor. 

 Escena 2. 

 ADELAIDA: “  Aquest senyor Florenci encara no s’ha deixat  veure...” 

 12.  La filla del mar,  d’Àngel Guimerà.  Col·lecció La butxaca.  Edicions 62. 

 Escena VII. 

 ÀGATA: “  Ha estat…(Canviant i a l'últim rient) Veureu  com ha estat, veureu!” 
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 1. 

 PETIT:  Te’n  recordes  d’aquella  vegada  que  et  vaig  veure  matar  un  porc?  (El  pare  el  mira.) 
 Jo  era  molt  petit,  però  me’n  recordo.  Li  vas  clavar  el  ganivet  al  coll  amb  molta  força.  El  porc 
 devia  estar  lligat,  així,  ajagut,  i  un  broll  de  sang  va  sortir  disparat.  Un  broll...  Em  va 
 impressionar  molt.  No  tant  la  sang  sinó  la  força  que  tenies.  S’havia  de  tenir  molta  força  per 
 clavar  aquell  ganivet  allà,  al  coll,  i  tu  la  tenies.  El  porc  xisclava  d’una  manera...  i  a  mi  em  feia 
 molt  de  fàstic...  Era  molt  petit.  Llavors  em  vas  cridar  perquè  m’acostés.  Volies  que  t’ajudés  a 
 acabar  de  matar-lo.  Hi  havia  tots  els  oncles...  els  cosins...  Tots  mirant...  Però  vaig  marxar 
 corrents  a  jugar  amb  els  conills  que  estaven  tancats  en  aquella  mena  de  gàbia.  En  tenia  un 
 de  preferit.  Era  blanc  amb  taques  marrons.  Dipsy,  em  sembla.  O  alguna  cosa  així.  (Pausa)  . 
 Quan  ja  estaves  preparant  el  cotxe  per  marxar,  vas  apropar-te  a  la  gàbia,  vas  agafar  el  meu 
 conill,  per  aquí,  pel  clatell,  i  el  vas  posar  a  dins  d’un  sac.  En  aquell  moment  vaig  pensar  que 
 me’l  deixaves  portar  a  casa.  També  jo...  Què  collons  hagués  fet  un  conill  en  un  pis?  Però  no 
 ho  vaig  pensar.  Estava  convençut  que  me’l  regalaves,  per  haver-te  acompanyat  al  mas, 
 per...  no  sé.  Estava  tan  content...  Fins  i  tot  quan  anàvem  amb  cotxe  i  sentia  com  el  conill 
 rascava  compulsivament  el  sac  amb  tota  la  seva  poca  força  per  poder  sortir.  (Pausa.)  No  sé 
 què  vaig  dir,  com  va  anar,  que  tu  vas  somriure  d’una  manera...  que  vaig  entendre  que  no... 
 que  no  era  per  mi...  en  Dipsy.  Que  no  venia  al  pis.  El  portàvem  a  casa  del  tio  Toni,  per 
 l’arròs  que  ell  sabia  fer  tan  bé.  (Somriu.)  El  meu  primer  impuls  va  ser  obrir  el  sac  perquè  el 
 conill  pogués  fugir,  però  em  vas  mirar  fixament,  d’una  manera  que...  no  vaig  ser  capaç  de 
 fer  res.  Ni  de  moure’m.  Ni  quan  sentia  que  el  pobre  animal  rascava  i  rascava  i  rascava  i 
 rascava  el  sac  amb  tota  la  seva  poca  força,  vaig  poder  fer  res.  Vas  aturar  l’R6  davant  del 
 portal  de  can  Toni.  Ens  estava  esperant  allà,  fumant  un  dels  seus  cigarros.  Em  vas  dir: 
 “Dona-li.  Surt  del  cotxe  i  dona-li  el  conill.”  Vaig  esclatar  a  plorar.  No  podia,  no  podia.  Tu, 
 emprenyat,  vas  agafar  el  sac,  vas  sortir  del  cotxe  i  li  vas  donar.  Durant  tot  el  camí  no  em  vas 
 dir  res,  només,  de  tant  en  tant,  feies  algun  soroll  amb  la  llengua.  Jo  era  una  gran  decepció 
 per  tu,  eh.  Aquell  nen  que  sempre  tenia  la  boca  plena  de  nafres,  que  li  sortien  ampolles  a 
 les  cames,  sobretot  quan  anava  a  Les  Dues  Rieres...  Sempre  mort  de  por...  Vam  arribar  a 
 casa  i  la  mama  ens  va  preguntar  com  havia  anat  el  dia.  Li  vas  dir:  “Res.  Avui  podia  haver-se 
 convertit  en  un  home  i  no  ha  volgut.”  Vaig  tornar  a  plorar,  tot  i  que  en  el  cotxe  em  vaig  jurar 
 que  no  ho  tornaria  a  fer  mai  més,  i  la  mama  em  va  abraçar.  Tu  em  vas  mirar  i  em  fas  fer  així 
 amb  el  cap,  amb...  (Pausa)  .  Papa,  jo  no  volia  ser  un  home.  No  d’aquesta  manera.  Jo  només 
 volia  ser  un  nen.  M’entens?  (Silenci.  El  pare  ni  tan  sols  ha  aixecat  la  vista  de  terra). 
 M’entens? 

 La terra oblidada  , de Llàtzer García. Textos a part.  Teatre reunit. Arola Editors. 
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 2. 

 HÈMON: 
 Pare, quan els déus donen la raó 
 als homes, aquest és el bé més gran. 
 Jo no podria negar que els teus mots 
 no siguin encertats, el cel me’n guardi. 
 Pro hi pot haver algú altre que també 
 tingui un criteri no menys encertat. 
 Jo, el seu fill, soc el més indicat 
 per espiar, en el teu interès, 
 tot el que es diu i es fa, així com allò 
 que es té per censurable. El teu esguard 
 espanta l’home del poble, que calla 
 allò que no et plauria de sentir. 
 Però jo, a l’ombra, puc anar escoltant 
 com Tebes plany aquesta pobra noia: 
 <<Entre totes les dones, ella és 
 la menys mereixedora de morir 
 en la ignomínia per un acte digne 
 de ser lloat; ella, que no permet 
 que, caigut en combat, un germà seu 
 quedi sense sepulcre, devorat 
 per les aus i pels gossos carnissers. 
 No és digne, doncs, de rebre un premi d’or>> 
 Aquest és el rumor que, a poc a poc, 
 es va expandint. Per a mi no hi ha un bé 
 més valuós que la teva ventura. 
 Què hi ha que enorgulleixi més els fills 
 que l’èxit del seu pare i, per al pare, 
 el dels fills? Però no et vulguis convèncer 
 que el teu parer i no cap altre és just, 
 perquè el qui creu que és ell l’únic sensat, 
 amb una ment i un llenguatge excel·lent, 
 el trobes buit quan te’l mires de prop. 
 No és vergonyós per un home, si és savi, 
 aprendre i no entestar-se en una idea. 
 Mira com, a l’hivern, vora els torrents, 
 els arbres, per salvar les seves branques, 
 es dobleguen, i aquells que es resisteixen 
 acaben sucumbint, desarrelats. 
 Així mateix el mariner que plana 
 la cara al vent sense maniobrar 
 veu com el seu navili és capgirat 
 per l’onada i la quilla queda enlaire. 
 Cedeix, doncs, una mica i apaivaga 
 la teva ira. Perquè si un parer 
 et puc donar, malgrat que soc més jove, 
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 és afirmar que no hi ha res per sobre 
 de l’home ple de saviesa innata; 
 pro ja que el cas no tendeix a donar-se, 
 almenys és bo escoltar paraules sàvies. 

 Antígona,  de  Sòfocles.  Tragèdies.  Ed.  Comanegra/Institut  del  Teatre.  Traducció  de  Joan 
 Casas i Feliu Formosa. 
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 3. 

 ARNAU: 

 Odio tots els homes: aquests, aquells i els altres. 
 Els uns, els avorreixo per dolents i indecents, 
 i els altres perquè són tan bons amb els dolents, 
 perquè per ells no senten el menyspreu sense mida 
 que a la virtut inspiren el vici i la mentida. 
 D’aquesta complaença veiem l’injust esplet 
 en el cas del malvat contra qui jo tinc plet. 
 A través de la màscara se li veu bé la cara: 
 arreu és conegut pel que ha estat i és encara; 
 i el seu joc d’ulls i el seu to de veu posturer 
 només impressionen el qui no el coneix bé. 
 Se sap que és un drogant sota tots els aspectes, 
 que ha prosperat a base de negocis infectes, 
 i la seva fortuna li dóna un lluïment 
 que fa remugar el mèrit i enrogir l’innocent; 
 a despit d’algun títol d’història més que trista, 
 no se li veu l’honor ni amb un allargavista. 
 Digueu-li estafa, infame, brètol, facinerós 
 i veureu com tothom està d’acord amb vós. 
 Tanmateix, qui no accepta les seves reverències? 
 Arreu l’acullen i hom li riu les ocurrències; 
 i si hi ha, per la intriga, un lloc a disputar, 
 d’homes ben honorables el veieu triomfar. 
 Em fereix tan al viu i em causa un tal desfici 
 contemplar com es tracta amb aquest comte el vici, 
 que a vegades m’agafa el desig violent 
 d’anar-me’n a un desert per fugir de la gent. 

 El Misantrop  , de Molière. Columna / Proa jove. Versió  de Joan Oliver. 
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 4. 

 TRÈPLEV:  (  tot  esfullant  una  flor)  M’estima,  no  m’estima,  m’estima,  no  m’estima,  m’estima, 
 no  m’estima…  (Riu.)  Ja  ho  veus,  la  meva  mare  no  m’estima.  I  té  raó!  Té  ganes  de  viure, 
 d’estimar,  de  posar-se  bruses  de  colors  clars,  i  jo  tinc  vint-i-cinc  anys  i  li  faig  recordar 
 constantment que ja no és jove. 
 Quan  no  em  té  al  davant,  només  té  trenta-dos  anys,  però  quan  ho  sóc  n’ha  de  tenir 
 quaranta-tres, i per això m’odia. 
 També  sap  que  jo  no  accepto  el  teatre.  Ella  l’estima,  al  teatre,  li  sembla  que  fa  un  servei  a  la 
 humanitat,  a  l’art  sagrat,  i  en  canvi  segons  el  meu  parer  el  teatre  actual  és  una  rutina,  un 
 prejudici.  Quan  s’alça  el  teló,  en  una  habitació  de  tres  parets  amb  llums  crepusculars  aquells 
 grans  talents,  aquells  sacerdots  de  l’art  sagrat  representen  com  la  gent  menja,  beu,  estima, 
 es  passeja,  com  porten  les  jaquetes;  quan  d’unes  escenes  i  d’unes  frases  vulgars  proven  de 
 treure’n  una  moral,  una  moral  petita,  fàcil  d’entendre,  útil  per  a  la  vida  domèstica;  quan  amb 
 mil  variacions  em  serveixen  sempre  el  mateix  plat,  el  mateix,  el  mateix,  jo  arrenco  a  córrer,  i 
 corro  igual  com  corria  Maupassant  fugint  de  la  torre  Eiffel,  que  li  esclafava  el  cervell  amb  la 
 seva vulgaritat. 

 SORIN: Però no ens en podem estar, del teatre. 

 TRÈPLEV:  Calen  formes  noves.  Necessitem  formes  noves,  i  si  no  n’hi  ha,  val  més  que  no  hi 
 hagi  res.  (Mira  el  rellotge.)  Jo  l’estimo,  la  mare,  l’estimo  molt,  però  veig  que  fa  una  vida  poc 
 assenyada,  que  no  pot  prescindir  mai  d’aquella  espècie  de  literat,  que  els  diaris  no  paren 
 d’esbombar  el  seu  nom,  i  a  mi  tot  això  em  cansa.  Però,  de  tant  en  tant,  parla  per  la  meva 
 boca  l’egoisme  d’un  senzill  mortal;  em  sap  greu  que  la  mare  sigui  una  actriu  coneguda,  i  em 
 fa  l’efecte  que  si  fos  una  dona  normal  i  corrent  jo  seria  més  feliç.  Oncle,  què  hi  pot  haver  de 
 més  desesperant  i  més  estúpid  que  aquesta  situació?  De  vegades,  quan  venien  de  visita 
 totes  aquelles  eminències,  actors,  escriptors,  jo,  allà  al  mig,  tot  sol,  em  sentia  una  nul·litat, 
 que  ells  només  suportaven  perquè  jo  era  el  fill  d’ella.  Qui  sóc,  jo?  Què  sóc?  Vaig  deixar  la 
 carrera  universitària  al  tercer  curs  per  culpa  d’aquelles  circumstàncies  que,  com  se  sol  dir, 
 no  depenen  de  la  redacció.  No  tinc  cap  mena  de  talent.  De  diners,  ni  cinc;  i  al  meu 
 passaport diu: <<petitburgès de Kíev>>. 

 La  gavina,  d’Anton  Txèkhov.  Teatre  complet,  vol.  II  Institut  del  Teatre.  Traducció  de  Nina 
 Avrova i Joan Casas. 
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 5. 

 PAUL: 

 Mira,  t’explicaré  una  cosa.  Estic  d'acord  amb  Dimitri,  jo  també;  quan  el  món  és  tot  ple  de 
 cuines,  no  hi  trobes  més  que  porcs…  Escolta  el  que  et  diré.  A  la  porta  del  costat,  al  costat 
 d'on  jo  visc,  hi  ha  un  conductor  d'autobús.  Va  venir  d’Hoxton,  té  la  meva  edat,  casat  i  amb 
 dos  marrecs.  Em  diu  bon  dia,  jo  li  pregunto  com  està,  i  regalo  caramel·lets  als  seus  nanos. 
 En  això  consisteixen  les  nostres  relacions.  No  sé  per  què,  sembla  que  li  faci  por  enraonar 
 massa,  sabeu?  Déu  no  vulgui  que  mai  li  hagués  de  demanar  un  favor.  O  sigui  que  mai  no 
 ens  demanem  res  l’un  a  l’altre.  Llavors  arriba  un  dia  que  els  empleats  d’autobús  van  a  la 
 vaga.  Dura  cinc  setmanes,  la  vaga,  i  cada  matí  quan  me’l  trobo  li  dic:  “Endavant,  ànim 
 company,  que  guanyareu!”  Cada  matí  li  dic  paraules  d’encoratjament;  li  dic  que  comprenc  la 
 seva  causa.  M’haig  de  llevar  més  d’hora  per  poder  anar  a  treballar,  però  no  em  fa  res.  Som 
 veïns.  Tots  dos  som  treballadors,  i  ell  està  satisfet.  Més  endavant,  un  diumenge,  hi  ha  una 
 marxa  en  favor  de  la  pau.  Jo  no  crec  que  serveixin  de  gran  cosa,  però  hi  vaig,  perquè  en 
 aquest  món  cal  que  un  home  demostri  que  pot  dir-hi  la  seva.  L'endemà  em  ve  a  trobar  i  em 
 diu,  fixa-t’hi  bé  ara  en  això,  ve  i  em  pregunta:  “Que  vas  anar  a  la  marxa  per  la  pau  d'ahir?”  I 
 jo  li  contesto:  Doncs  sí  que  hi  vaig  anar.  Llavors  ell  se’m  tomba  de  cara  i  em  diu,  “Saps  què? 
 Els  haurien  hagut  de  tirar  una  bomba  al  mig  i  carregar-se’ls  tots!”  Llàstima.”,  diu,  “que 
 portessin  tantes  criatures  entremig,  perquè  haurien  d'haver-los  tirat  una  bomba  i 
 carregar-se’ls  tots!”  I  saps  per  què  estava  tan  enrabiat,  l’home?  Doncs  perquè  la  marxa 
 havia  aturat  el  trànsit,  i  els  autobusos  no  podien  anar  tan  de  pressa!  Bé,  jo  no  pretenc  pas 
 que  em  digués  que  jo  tenia  raó,  no  pretenc  pas  que  estigués  d’acord  amb  el  que  jo  havia  fet, 
 sinó  que  el  que  m’esparvera  és  que  no  s’aturés  un  moment  a  pensar:  “Aquest  home  em  va 
 animar  en  la  meva  causa,  per  tant  podria  ser,  només  podria  ser  ,  que  també  hi  hagués 
 alguna  cosa  justa  en  la  seva,  de  causa.  N’hi  parlaré!”  Doncs  no!  Com  que  els  autobusos  es 
 van  haver  d’esperar,  que  tirin  una  bomba  i  es  carreguin  tots  aquells  imbècils!  I  hauríeu 
 d’haver  vist  quin  odi  tenia  als  ulls,  talment  com  si  jo  hagués  assassinat  el  seu  fill.  La  seva 
 mirada  era  com  la  d’un  animal.  I  la  tragèdia  és  aquesta…  que  hi  ha  una  paret,  una  paret 
 altíssima  entre  jo  i  milions  de  persones  com  ell.  I  penso  que…  on  s’acabarà?  Què  s’hi  pot 
 fer?  I  miro  al  meu  voltant,  la  cuina,  les  fàbriques,  el  cony  d’edificis  enormes  pujant  amb 
 aquest  munt  d’oficines  i  tota  la  gent  que  hi  ha  a  dins,  i  penso  Senyor!  Penso  Senyor,  Senyor, 
 Senyor!  Estic  d’acord  amb  tu,  Peter…  potser  ens  hauríem  de  llevar  un  dia  i  trobar  que  tot 
 plegat  ha  desaparegut.  Però  llavors  penso:  hauria  de  deixar  de  fer  pastissos,  jo?  I  l’obrer  de 
 les  fàbriques  hauria  de  deixar  de  fer  trens  i  automòbils?  I  el  minaire  hauria  de  deixar  el 
 carbó allà on és?  (Pausa)  Contesta. Dóna’m una resposta,  au. Digues quin somni tens, tu. 

 La Cuina  , d’ Arnold Wesker. Edicions 62. Els llibres  de l’Escorpí. El Galliner. 
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 6. 

 HAMLET: 

 Sí, sí, que Déu us guardi. Ja estic sol. 
 Sóc un esclau sense ànima, un miserable... 
 No és monstruós que aquest actor només 
 amb el recurs d’uns sentiments fingits, 
 pogués sotmetre l’esperit al pensament, 
 fins a tal punt que es quedés pàl·lid, amb els ulls 
 negats de llàgrimes i un aire trasbalsat, 
 se li trenqués la veu i tots els gestos 
 traduïssin la seva fantasia? 
 I tot per res! Per Hècuba! 
 ¿Què és Hècuba per ell, o ell per Hècuba, 
 que hagi plorat per ella? ¿Què faria 
 si tingués una causa tan real 
 de sofriment com jo? Inundaria 
 de llàgrimes l'escena, eixordaria el públic 
 amb el seu parlament esgarrifós, 
 faria que el culpable es tornés boig 
 i l’innocent quedés horroritzat, 
 atordiria l’ignorant, i l’estupor 
 s'empararia de la vista i de l’oïda. 
 En canvi jo, 
 un indolent i obtús ninot de fang, 
 camino d'esma, negligint la meva causa, 
 i no dic res... ni per un rei desposseït vilment 
 d'allò que és més preuat, la pròpia vida! 
 Sóc un covard? Ningú no em diu canalla 
 ni em parteix l'espinada, ni m'arrenca 
 la barba i me la tira als ulls, ningú 
 gosa estirar-me el nas, ningú m'acusa 
 de mentir per la gola o pels pulmons...? Per què? 
 I com hi ha Déu que jo ho acceptaria... 
 Si no tingués un fetge de colom, 
 mancat de fel per amargar els ultratges, ja faria temps 
 que hauria alimentat els corbs d'aquest país 
 amb les entranyes d'aquest gos. Oh, criminal! 
 Oh pèrfid inhumà, despietat, 
 lasciu i criminal! 
 Però que en sóc, d'estúpid... Quina meravella 
 que el fill d'un pare assassinat, empès 
 pel cel i per l’infern a la venjança, 
 desfogui el cor només vessant paraules 
 i dient penjaments com una puta, 
 com el criat més baix... Vergonya! Oh, vergonya! 
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 Mou-te, cervell!... Sovint he sentit dir 
 que a algun espectador culpable, en el teatre, 
 l’enginy i el realisme d'una escena 
 li ha arribat tant al cor que allà mateix 
 ha confessat les seves culpes. Perquè el crim, 
 encara que no tingui llengua, pot parlar 
 servint-se de mitjans miraculosos. 
 Faré que aquests actors escenifiquin 
 una cosa semblant a la mort del meu pare 
 davant dels ulls, mateixos del meu oncle. 
 Li observaré el posat, li furgaré 
 de viu en viu el cor. Si s’estremeix, 
 ja sabré el que he de fer. L’esperit que vaig veure 
 podria ser el dimoni, i el dimoni és capaç 
 d’assumir formes agradables... Sí, és possible 
 que, veient-me tan feble i melancòlic, 
 em vulgui condemnar abusant del gran poder 
 que té sobre aquests estats d’ànim. Vull tenir 
 proves més sòlides: l’obra serà l’esquer 
 per fer picar la consciència del rei. 

 Hamlet  ,  de  W.  Shakespeare.  Versions  a  peu  d’obra  .  Biblioteca  del  Núvol.  Traducció  de  Joan 
 Sellent. 
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 7. 

 MARTA: 

 Té culpa, és clar! La vostra hipocresia 
 es repenja en això, ja sou galant! 
 Sentiments delicats! Ell li oferia 
 un amor d’aquells tendres que es desfan... 
 Ella era un angelet, matafaluga 
 i menta del camí! Sang de covards! 
 ¿Ja sabeu que, amb les dones, no s’hi juga 
 i que aquests sentiments es paguen cars? 

 EUDALD: Per què? 

 MARTA: 

 I ell diu per què? Carn innocenta! 
 És clar, el seu egoisme tira al dret; 
 i després, si hi ha plors, calla i rebenta, 
 i ja t’arreglaràs quan tinguis fred! 
 És això el que penseu? Us importuna 
 conèixer la misèria i el perill, 
 o bé encara viviu dalt de la lluna? 
 No sabeu que d’això en pot venir un fill? 

 EUDALD: Un fill!... Marta... no, no... Quanta desgràcia! 

 MARTA: 

 Doncs sí, senyor, hi ha un fill! Ho veieu clar? 
 A l’hereu de Bellpuig, no li fa gràcia 
 i sembla que es comença a emocionar. 
 Ai, les floretes i les amoretes! 
 Ella duu un fill que és vostre, m’heu entès?... 
 I ara què? També són tres llagrimetes? 
 Ara també direu que això no és res?... 
 I què ha de fer la pobra criatura? 
 Ah! Vosaltres, els homes, no sabeu 
 si és despietada, si és amarga i dura, 
 i si és aclaparant aquesta creu! 
 Perquè el món és així, i et desempara; 
 si ho fas segons la llei tot són confits; 
 però és un crim molt gran sentir-se mare 
 si abans no s’han complert els requisits! 
 I aquesta mosca es troba així, i respira 
 només de no ofegar-se de tants plors; 
 Fins el seu pare l’ha llançada amb ira 
 com si portés la lepra a tot el cos, 
 com si fos mossegada pel diable 
 igual que les perdudes del carrer, 
 i, vós, senyor, que sou el responsable, 
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 digueu-me: aquesta noia, què ha de fer? 

 La  corona  d’espines  ,  de  Josep  Maria  de  Sagarra.  Teatre  escollit.  La  butxaca  Teatre. 
 Edicions 62. 
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 8. 

 ADELAIS: 

 Cal que us doni les gràcies més rendides, senyora. 
 Malprendre aquest consell, quina errada no fóra! 
 Lluny d’això, vull pagar-vos a l’instant el favor 
 amb un consell també que toca el vostre honor; 
 i com que avui el meu heu vingut a socórrer, 
 fent-me saber els rumors que sobre mi fan córrer, 
 jo vull seguir, al meu tom, un exemple tan sa 
 i el que diuen de vós ara us vaig a contar. 
 L’altre dia, en un lloc que visito a vegades, 
 vaig trobar-me amb persones molt ben considerades, 
 les quals, enraonant d’alguns que es creuen purs, 
 feren recaure en vós, senyora, llur discurs. 
 Doncs bé, ni el vostre zel ni vostra beguinesa 
 no foren esmentats com a models de puresa. 
 Aquest aire afectat d’un greu exterior, 
 vostres eterns sermons sobre el seny i el pudor, 
 vostres escarafalls per un bri d’indecència 
 que escaurien només, per cas, a la innocència, 
 aquest valor altíssim que vós mateixa us deu 
 i els ulls de pietat amb què tothom mireu, 
 vostres lliçons constants, vostres agres censures 
 sobre coses que són ben innocents i pures, 
 tot això, si voleu que us parli francament, 
 senyora, fou blasmat quasi unànimament. 
 ¿A què treu cap-molts deien- una cara modesta 
 i un posat recollit que desdiu de la resta? 
 És la més puntual cada dia en el rés, 
 però pega als criats, i no els paga, endemés; 
 davant la gent devota fa com qui es mortifica, 
 però es posa blanquet i vol semblar bonica; 
 dels quadres de la casa cobreix les nuditats, 
 però no s’esgarrifa de les realitats. 
 Naturalment, jo vaig sortir en vostra defensa 
 i els vaig assegurar que això era maldiença; 
 però em quedava sola contra el paper de tots, 
 i llur conclusió fou aquesta, en pocs mots: 
 que val més que no es fiqui a la terra aliena 
 aquell qui per la pròpia no es dóna gaire pena; 
 que abans de judicar i condemnar la gent, 
 cal mirar-se al mirall amb molt deteniment; 
 que mal corregirem els vicis en els altres 
 si una vida exemplar no veuen en nosaltres, 
 i que, donat el cas, sempre serà millor 
 deixar semblant encàrrec a mans d'un confessor. 
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 Doncs, com que us considero discreta i raonable, 
 us dono aquest consell que em sembla aprofitable 
 i espero que hi veureu tan solament l’ afany 
 que inspira a la meva ànima tot allò que us pertany. 

 El misantrop  , de Molière. Educaula Edicions 62. Traducció  de Joan Oliver. 
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 9. 

 DONA: 
 Ja  no  pensem  més  enllà  de  les  pautes,  te  n’adones?  No  només  tu  i  jo,  tothom,  això  és  el 
 que  vull  dir…  el  món  s’ha  aturat.  Estem  sonats  tots,  completament  bojos,  però  anem  tirant, 
 actuem  com  si  tot  anés  bé  i  com  si  res  fora  del  que  és  habitual  pogués  estar  passant… 
 pogués  passar-nos  davant  dels  morros!  I  tot  el  que  volem  és  continuar  com  estem,  continuar 
 anant  a  treballar  i  baixant  al  súper  i  anant  de  vacances  a  l’estiu,  i  ja  està.  Amb  això  en  tenim 
 prou, la majoria de nosaltres. I cada matí obrim el diari amb l’esmorzar i veiem… 
 Per un moment s’atura. Es meravella del pensament que li ve al cap. Somriu. 
 Déu  meu,  les  coses  que  arribem  a  veure!  Tsunamis  i  odi,  atrocitats  tan  grans  que  et  deixen 
 sense  alè…  De  veritat,  te’l  xucla  del  fons  dels  pulmons  i  l’arrenca  en  un  moment;  però  saps 
 què  és  el  que  ens  confon?  El  que  ens  fa  pensar  que  no  està  passant  de  veritat  al  costat  de 
 casa  o  al  nostre  país  o  més  enllà  de  l’oceà?  Que  estem  acostumats  que  totes  aquestes 
 coses  sempre  li  passin  a  algú  altre.  Sempre  és  algú  altre  el  qui  perd  les  cames  en  una 
 explosió  al  mig  del  mercat…  mai  no  ets  tu  el  que  ha  tingut  un  accident  de  cotxe  i  ha  sortit 
 disparat  pel  parabrises  del  davant  i  li  han  hagut  de  reconstruir  la  cara,  no,  no  ets  mai  tu…  i 
 com  és,  això?  No  ho  sé.  (Pausa.)  O  sigui  que  seguim  endavant,  creient  que  els  nostres  fills 
 creixeran  forts  i  bé  i  tenim  fe  en  la  nostra  parella  i  ens  imaginem  morint  en  pau  mentre 
 dormim,  i  així  és  com  ens  enganyem  per  fer  el  següent  pas  i  l’altre  i  el  de  després…  (Es  gira 
 cap  a  ell.)  Però  jo  ja  no  hi  crec,  en  tot  això.  Ja  no  em  crec  totes  aquestes  mentides.  Crec 
 que  som  extraordinaris…  cadascú  de  nosaltres,  que  som  capaços  de  coses  immenses,  de 
 fer  proeses  fabuloses.  De  veritat  que  ho  penso.  Però  les  fem  aquestes  coses?  Sortim  a  fora 
 i  les  fem?  Sortim  a  lluitar  per  demanar  el  que  volem  i  ens  fem  escoltar  cadascun  de 
 nosaltres,  cada  dia?  No.  La  resposta  és:  no.  No,  ho  fem.  La  majoria  de  nosaltres  no  ho  fem. 
 Les  coses  que  diem  avui  les  oblidem  al  cap  d’un  segon,  just  en  el  moment  que  se’ns 
 escapen de la boca… 

 Coses  que  dèiem  avui,  de  Neil  Labute.  Textos  a  part.  Teatre  contemporani.  AROLA 
 EDITORS. Traducció Cristina Genebat. 
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 10. 

 ELECTRA: 
 Escolta, doncs, com tinc decidit d’obrar: 
 saps que aquí ja no ens queda cap amic. 
 L’Hades ens els ha pres i estem ben soles. 
 Quan jo em pensava que el nostre germà 
 era viu, mantenia l’esperança 
 que vindria a venjar la mort del pare. 
 Ara que ell ja no hi és, és a tu a qui m’adreço. 
 Com a germana, et demano que m’ajudis 
 a exterminar el culpable de la mort 
 del nostre pare, amb Egist. Ja no cal 
 que t’amagui les meves intencions. 
 Perquè tu, què pots esperar del futur? 
 Deixaran que envelleixis sense poder gaudir 
 dels béns paterns. Tampoc no permetran 
 que et casis, perquè Egist no és tan estúpid 
 com per deixar que de tu ni de mi 
 neixi una descendència capaç 
 de fer-li perdre allò que ha aconseguit. 
 Si segueixes, en canvi, el meu consell, 
 seràs lliure de nou, podràs tenir l’espòs 
 que mereixes i obtindràs per tu i per mi 
 lloances dels ciutadans i els estrangers: 
 “Mireu, amics-diran-, com aquestes germanes 
 han salvat el casal del seu llinatge 
 i, menyspreant la pròpia vida, han reclamat 
 la sang que els seus enemics els devien”. 
 Tothom parlarà així sense que mai no minvi 
 la nostra glòria. Fes-ho, doncs, pel teu pare, 
 fes-ho també pel teu germà, i pensa 
 que és un oprobi viure sense honor 
 per als qui són ben nascuts com nosaltres. 

 Electra,  de  Sòfocles.  Ed.  Comanegra/Institut  del  Teatre.  Versió  de  Joan  Casas  i  Feliu 
 Formosa. 
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 11. 

 ADELAIDA:  Aquest  senyor  Florenci  encara  no  s’ha  deixat  veure.  ¿És  possible  que  em 
 menystingui  i  que  no  faci  cas  de  l’amor  meu?  ¿Que  no  em  tingui  ni  un  xic  d’  estimació?  M’ha 
 dit  paraules  amables,  s’ha  complagut  amb  la  meva  conversa,  ¿i  ara  em  tracta  asprament? 
 Se  n’anirà  a  despit  meu?  Pobra  Adelaida,  ¿què  faràs  sense  el  teu  adorat  Florenci?  Ah, 
 tremolo  només  de  pensar-hi!¿Quin  paper  és,  aquest?  És  lletra  del  senyor  Florenci. 
 Senyora…  Déu  del  cel,  a  qui  escriu?  La  gelosia  em  rosega.  Llegim…  M’he  adonat  clarament 
 de  l’afecte  que  em  teniu.  Aquesta  és  la  raó  per  la  qual  m’he  decidit  a  partir,  perquè  donat 
 que  la  vostra  inclinació  és  idèntica  a  la  meva,  no  seria  possible  entre  nosaltres  un  tracte 
 indiferent.  ¿És  possible  que  estigui  enamorat  de  mi  com  jo  d’ell?¿És  possible  que  jo  sigui  la 
 destinatària  d’aquesta  missiva?  Però,  ¿quin  obstacle  pot  impedir-li  de  confessar  el  seu  amor 
 i  acceptar  el  meu?  Ah,  a  quina  dona  escriu?  L’amic  Leandre  m’ha  acollit  a  casa  seva,  m’ha 
 revelat  tots  els  secrets  del  seu  cor.  ¿Què  diríeu  de  mi  si,  faltant  al  deure  d’amistat,  fes  traïció 
 a  la  seva  hospitalitat?  ¿Traïció  a  l’hospitalitat?  Déu  del  cel,  parla  d’aquesta  casa,  parla  de 
 mi!  Sí,  ja  no  hi  ha  cap  dubte…No,  estimat,  no  és  una  traïció  estimar  qui  t’estima,  no  és  una 
 malifeta  aquest  amor  que  pot  acabar,  amb  la  benedicció  de  l’amic  mateix,  davant  de  l’altar. 
 Deveu  pensar  vós  mateixa  que  no  és  convenient  …  aquí  acaba  la  lletra,  i  aquí  comença  la 
 meva  esperança.  No  és  convenient?  Sí,  que  convé  descobrir  el  secret,  parlar  a  temps,  i 
 consolar els nostres cors que s’estimen! Vet aquí el meu nebot, arriba oportunament. 

 L’autèntic  amic  ,  de  Carlo  Goldoni.  Els  llibres  de  l’Escorpí.  Teatre.  Ed.  El  Galliner.  Adaptació 
 de Jordi Teixidor. 
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 12  . 

 ÀGATA: 
 Ha  estat…  (Canviant  i  a  l'últim  rient)  Veureu  com  ha  estat,  veureu!  Doncs  que  al  caure  les 
 dotze  hores  de  la  nit,  el  Baltasanet,  que  feia  d’arboraire  m’ha  emprès  dient-me:  “Veiam, 
 veiam,  Àgata,  ara  que  comença  el  teu  gran  dia  com  te  llueixes  amb  la  fitora!”.  Perquè  avui 
 hem  pescat  a  l’encesa.  “Que  com  me  llueixo?  Ja  ho  veureu  ara!”  Jo  que  m’he  posat  dreta  a 
 la  proa,  he  engrapat  l’eina,  m’he  senyat,  i  a  mirar  sota  meu  dintre  de  l’aigua.  Tot  era  quiet;  ni 
 una  manxada  de  vent,  i  el  mar  planer,  planer  que  una  hi  caminaria  per  sobre.  Vet  aquí  que 
 al  cap  d’un  parenostre  em  veig  venir  a  la  clara  de  l’aigua,  cuejant  com  una  senyorassa,  i 
 més  contenta!  Una  sorella;  i  ras,  fitora  avall;  i  ras  fitora  amunt;  la  sorella  clavada.  I  l’ull  viu 
 altre  cop!  Calleu,  calleu,  que  ara  ve  un  retxetó  més  botzo  i  presumit!  Semblava  el  senyor 
 notari  de  vila;  i  ras,  enmig  l’esquena,  i  al  cove.  (Molt  exaltada  i  festosa)  I  després  me  veig 
 que  pugen  a  la  llampa  de  l’aigua  dos  peixets  més  eixerits,  que  tan  aviat  eren  de  plata  com 
 d’or,  l’un  al  costat  de  l’altre,  amb  los  capets  a  prop,  que  talment  semblava  que  festegessin  i 
 s’anessin  dient  coses  boniques!  Jo  que  poc  a  poquet  he  anat  retirant  la  fitora  perquè  no 
 s’espantessin  els  pobrissons,  i  em  deia  mirant  al  més  xicarró:  “Aquest  ets  tu,  Àgata.”  I 
 mirant-me  a  l’altre  que  semblava  que  fos  l’home,  i  que  fes  l’ullet:  “Aquest  és…és…”  (Riu 
 ella) 

 Filomena: Sí, sí; qui et semblava, qui? 

 Àgata: L’altre? L’altre el xicot que a mi m’estimarà algun dia, vaja. 

 La filla del mar,  d'Àngel Guimerà.  Col·lecció La butxaca.  Edicions 62. Escena VII. 
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 ANNEX 2 

 POEMES 

 L’aspirant pot dir el poema en la variant dialectal que vulgui. 

 ●  Un  miracle  per  esmorzar.  Elisabeth  Bishop,  A  Miracle  for  Breakfast  ,   North  & 

 South  ,  1946,  traducció  de  Jaume  C.  Pons  Alorda,  Trenta  poemes  ,  editorial 

 Flâneur, 2020. 

 ●  Ritual  amb  cadàver  de  vaca  al  bosc.  Dolors  Miquel,  Sutura  ,  Pagès  editor, 

 2021. 

 ●  Guiada  pel  teu  sagrat  amor.  Maria  Polidouri,  1902-1930,  traducció  de  Dolors 

 Miquel, inèdita. 

 ●  El nigromant.  Andreu Vidal,  Obra poètica  , ed. Del  Salobre, 2008. 

 ●  Navegant  cap  a  Bizanci.  William  Yeats,  traducció  d’Albert  Roig,  dins  Gos  , 

 Galàxia Gutenberg, 2016. 
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 UN MIRACLE PER ESMORZAR 

 A les sis en punt esperàvem el cafè, 

 esperàvem el cafè i la caritativa engruna 

 que se serviria des d’un cert balcó 

 —com els antics reis, o com un miracle. 

 Encara era fosc. Un peu del sol 

 buscava l’equilibri en una llarga ona del riu. 

 El primer ferri del dia havia acabat de creuar el riu. 

 Feia tant de fred que esperàvem que el cafè 

 estigués molt calent, veient que el sol 

 no ens escalfaria; i que l’engruna 

 seria un pa sencer, untat amb mantega, de miracle. 

 A les set un home va sortir al balcó. 

 Va estar un minut tot sol al balcó 

 mirant per sobre dels nostres caps cap al riu. 

 Un servent li va lliurar els ingredients d’un miracle, 

 que consistia en una única tassa de cafè 

 i un panet, que va desfer en engrunes, 

 el seu cap, per dir-ho així, als núvols —amb el sol. 

 Era boig, l’home? Què era el que sota el sol 

 estava intentant fer, allà dalt al seu balcó? 

 Cada home va rebre una dura engruna, 

 que alguns varen llençar amb menyspreu al riu, 

 i, en una tassa, una gota del cafè. 

 Uns quants ens vàrem quedar, esperant el miracle. 

 Jo et puc dir què vaig veure després; i no era cap miracle. 

 Una preciosa vil·la estava sota el sol 

 i de les seves portes arribava l’aroma del cafè. 

 A davant, un balcó barroc de guix blanc 

 amb ocells que nien al llarg del riu, 

 —ho vaig veure sense treure l’ull de l’engruna— 
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 i galeries i cambres de marbre. La meva engruna 

 és la meva mansió, feta per a mi gràcies a un miracle, 

 a través d’èpoques, per insectes, ocells i el riu 

 erosionant la pedra. Cada dia, al sol, 

 a l’hora de l’esmorzar, m’assec al balcó 

 amb els peus enlaire, i bec litres de cafè. 

 Llepàvem l’engruna i engolíem el cafè. 

 Una finestra a l’altra banda del riu atrapava el sol 

 com si el miracle tingués lloc al balcó equivocat. 

 Elisabeth  Bishop,  A  Miracle  for  Breakfast  ,   North  &  South  ,  1946,  traducció  de  Jaume  C.  Pons 

 Alorda,  Trenta poemes  , editorial Flâneur, 2020. 
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 RITUAL AMB CADÀVER DE VACA AL BOSC 

 Per al ritual abandonaràs somnis, fantasia, quimeres i 

 actuaràs sobre tot allò que és viu.  Al bosc de nit, al més 

 profund del bosc, hi ocorren, fa segles, amagades a la 

 profunditat, coses que són tu, i que sabràs, allí on presa i 

 depredador són la mateixa cosa. On tu i tu sou la mateixa 

 cosa. On morir i matar tenen el mateix sentit. Són mà i 

 mà. L’una amb l’altra, dins el mateix cos. Hi entraràs. 

 Coses que són tu se’t mostraran descarnades. Els ossos de 

 l’animal refulgents sota la llum de la lluna, pedres polides, 

 enmig d’una clariana deixades. Els tacte terrós dels 

 budells, el rierol clandestí i un tros de pell com una 

 bandera de vida, al fortí que la nit derruí. La miraràs. Era 

 un bell animal. Era un bell animal. T’ho dirà el bosc en la 

 seva solitud d’arbre. Hi entraràs. T’ho dirà la roca en la 

 seva solitud de roca. Hi entraràs. Moriran i naixeran 

 milions de coses cada moment. Que també són tu. 

 Ininterrompudament són tu. El bosc s’extingirà. Es diran 

 adéu els uns  als altres, per les arrels, s’ho diran, fets 

 milles de solitud, els arbres. Quedaran somnis boscans 

 sobre la terra resseca. Creuràs que cap realitat ha existit, 

 entendràs que Tu tampoc has existit. I sortiràs d’un bosc 

 que no existeix com un núvol baix que s’hagués enganxat 

 amb esbarzers i branques, que ja tampoc existeixen. T’ho 

 diràs per no perdre-ho. 

 Dolors Miquel,  Sutura  , Pagès editor, 2021. 

 24 



 GUIADA PEL TEU SAGRAT AMOR 

 Vaig venir un dia, guiada pel teu sagrat 

 amor, davant l’onada blava 

 i aleshores em vas deixar veure 

 la teva llaga ardent al teu pit jove. 

 Tot seguit em vas parlar amb veu serena 

 de la teva vida, un  patiment sens fi 

 i de com senties que  arribava profundament 

 a la teva ànima  :  et queia una llàgrima dolça. 

 I fou tanta l’alegria que ploràrem cantant 

 amb la mateixa lira –presagi amarg-, 

 la nostra soledat, com si ens n’oblidéssim. 

 Amb quin desig per esquitxar-te el front 

 amb l’escuma amarga de la mar 

 anava corrent més enllà a l’encontre de les ones. 

 Maria Polidouri, 1902-1930, traducció de Dolors Miquel, inèdita. 

 25 



 EL NIGROMANT  

 Per uns ulls clars 

 vaig cremar tots els llibres, per un mirar 

 net i fulgent i sempre dòcil 

 vaig capgirar la creu i vaig refer l'estrella, 

 i els corns lunars vaig deixar en positura 

 d'esser petjats. Per aquells ulls 

 vaig blasmar les tenebres 

 i tres cops vaig negar el nom de l'Advers; 

 per aquelles pupil·les, que semblaven el fons 

 d'una mar poc difícil, per aquells diminuts 

 cràters vivents, que es badaven més ràpids 

 que la llum i de sobte es cloïen; 

 per tot això 

 vaig trair la certesa, l'arrel 

 de l'estricte juí, el Món. 

 Visc en un Orc no descrit en cap mapa 

 ni referit en arcans pergamins, 

 un balç banal en desordre perenne 

 mai no temut pels profetes ni pel Bell cobejat. 

 Pel que fou casa meva 

 camín com un errat, i em dic debades: 

 "Això és el Còcit, més avall 

 bramula l'Aqueront..." Però és en va: tot 

 s'esvaneix en un instant, 

 res no perdura, només jo, 

 aquest jo ras, nu, privat de qualsevol 

 ornament, 

 que llisca damunt ell mateix i s'enceta. 

   

 Andreu Vidal,  Obra poètica  , ed. Del Salobre, 2008 
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 NAVEGANT CAP A BIZANCI 

 I 

 Aquell no és un país per a vells. 

 Joves als braços de joves, ocells 

 als arbres, – generacions que moren – 

 els seus cants, salts dels salmons, mars plens de verats, 

 peix, pell o ocell hi celebren, d’estiu, 

 el que és engendrat, naix, i mor. 

 Pres en aquella música sensual tot defuig 

 els monuments de l’intel·lecte etern. 

 II 

 L’home vell és un parrac, un abric 

 esquinçat sobre un pal, si l’ànima no pica 

 de mans i canta, si no canta alt 

 per cada esquinç del seu vestit mortal. 

 No apendrà a cantar fins que no admiri 

 els monuments de la magnificència. 

 I és per això que he navegat per mars 

 i entro a la ciutat santa de Bizanci. 
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 III 

 Oh savis al bell mig del foc sagrat de Déu 

 com en un mosaic d’or d’un mur, sortiu 

 del foc sagrat, mostreu-vos entre els girs dels temps 

 i ensenyeu a aquesta ànima a cantar. 

 Caleu foc al meu cor, febrós 

 de desig i fermat a un animal 

 moribund no sap què és, i acolliu-me 

 en l’artifici de l’eternitat. 

 IV 

 Quan em serà vedada aquesta vida 

 no em reencarnaré en cap forma viva, 

 vull ser-ne una, com la fa l’orfebre grec, 

 d’or repicat i d’esmalt d’or 

 per desvetllar l’emperador ensopit 

 o, posada a la branca daurada, per cantar 

 als nobles i a les dames de Bizanci 

 el que és passat, o és ara, o serà. 

 William Yeats, traducció d’Albert Roig, dins  Gos  , Galàxia Gutenberg, 2016 
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 ANNEX 3 

 Escena musical 

 VEUS FEMENINES 

 Títol Original  Títol 
 Traduït 

 Musical  Autor Música i 
 lletra 

 Versió/Trad. 
 Catalana 

 Send in the clowns  Que baixi el 
 teló 

 A Little Night 
 Music 

 Stephen 
 Sondheim 

 Roger Peña 
 Roser Batalla 

 Somewhere that’s 
 green 

 Plantes 
 d'interior 

 La botiga dels 
 horrors 

 Howard 
 Ashman/Alan 

 Menken 

 Joan Lluís Bozzo 

 Unexpected Song  So d'una 
 cançó  Song & 

 Dance 

 Andrew Lloyd 
 Webber 

 Don Black 

 David Pintó 

 VEUS MASCULINES 
 Títol Original  Títol Traduït  Musical  Autor música 

 i lletra 
 Versió/Trad. 

 Catalana 
 Embraceable You  Abraça'm  Girl Crazy  George 

 Gershwin 
 Ira Gershwin 

 J. M. Andreu 

 La carta  La carta  Flor de nit  Albert 
 Guinovart 

 M. Vázquez 
 Montalban 

 Empty chairs at 
 empty tables 

 Cadires i 
 taules buides 

 Les 
 Misérables 

 Claude-Michel 
 Schönberg 

 Herbert 
 Kretzmer Alain 

 Boublil 

 Adapt: El musical 
 més petit 

 Els aspirants, un cop inscrits a les proves, podran demanar tot el material a les Biblioteques 
 de l’Institut del Teatre, facilitant el comprovant d’haver formalitzat la inscripció. 
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 ANNEX 4 

 Propostes de Físic 

 1. Haikus 
 Presentació d’una escena a partir d’1 aquests haikus: 

 Llum a les golfes. 
 A fora, l’ocellada. 
 Però hi ha el vidre. 
 (Tomàs Garcés) 

 La vella bassa. 
 Una granota salta. 
 El so de l’aigua. 
 (Basho) 

 Fàbriques mudes, 
 magatzems, tanques rudes, 
 filferros, homes. 
 (Dolors Miquel) 

 Bidons encesos 
 contra l’ocàs sóc foc pur, 
 foc contra vidres. 
 (Dolors Miquel) 

 2. L’incident  
 Situar l'espai, personatge/s, moment. S’esdevé un incident. Constatació de l'incident. 
 Reacció  -  reaccions.  Quelcom  ha  canviat/  S’esdevé  un  petit  incident.  Constatació  de 
 l'incident.  Reacció-  reaccions.  Quelcom  ha  canviat/  S’esdevé  un  gran  incident.  Constatació 
 de  l'incident.  Reacció  -  reaccions  /  Repetició  de  la  mecànica  tantes  vegades  com  es  vulgui  / 
 Final obert o tancat. 

 3.  "Un món"  d'Ángeles Santos 
 Presentació  d’una  escena  a  partir  de  la  imatge  d’  "Un  món"  d'Ángeles  Santos 
 https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/mundo 
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 4. Estirat per una força exterior 
 Explorar  físicament  la  premissa.  I  a  partir  del  sentiment,  de  la  situació  metafòrica  o  del 
 conflicte  interior  resultant  de  la  investigació  física,  composar  escènicament  un  resultat. 
 Evitar la il·lustració o descripció figurativa de la premissa. 

 5. Somni de persecució 
 S’està  tranquil·lament  en  algun  lloc  quan  t’adones  que  algú  t’espia.  Intentes  escapolir-te,  no 
 ho  aconsegueixes.  Proves  qualsevol  manera  per  desfer-te  de  la  teva  ombra.  La  persecució 
 va  “in  crescendo”.  Quan  està  a  punt  d’enxampar-te,  et  despertes:  era  un  somni.  Qualsevol 
 mitjà  de  transport,  qualsevol  amagatall,  qualsevol  esdeveniment...  són  possibles  durant  la 
 persecució. 
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 Propostes de Visual 

 Proposta  1 
 Presentació d’una escena a partir de la imatge de  "Tránsito en espiral"  de Remedios Varo 
 https://www.remedios-varo.com/transito-en-espiral-1962/ 

 Proposta 2:  L’Incident 
 Situar l'espai, personatge/s, moment. S’esdevé un incident. Constatació de l'incident. 
 Reacció/  reaccions.  Quelcom  ha  canviat.  S’esdevé  un  petit  incident.  Constatació  de 
 l'incident.  Reacció/  reaccions.  Quelcom  ha  canviat.  S’esdevé  un  gran  incident.  Constatació 
 de  l'incident.  Reacció/  reaccions.  Repetició  de  la  mecànica  tantes  vegades  com  es  vulgui. 
 Final obert o tancat. 

 Proposta 3: Quan tot d’una, varen prendre vida 
 Situació  dramàtica  a  partir  dels  objectes  i  els  ingredients  d’un  esmorzar  (tassa,  plat,  coberts, 
 tetera, etc). 

 Proposta 4: Pel·lícula de Terror 
 Està  mirant  una  pel·lícula  de  terror  i  el  personatge  entra  dins  l’acció;  incorporant-hi  els 
 elements (objectes, materials...) que l’envolten. 

 Proposta 5 Situació Actor – Material  
 Situació dramàtica entre l’actor i el material (paper d’embalar d’1,10 x 2,00 m). 
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