
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 
 
 
 
BARCELONA, MAPA D’OMBRES 
de Lluïsa Cunillé  

 



  

                  
 
Al teatre dels vuitanta i els noranta se li ha criticat molt sovint la manca d’atenció sobre 
els problemes i les circumstàncies de l’actualitat. Com si, massa ocupat a definir-se i 
acotar-se ell mateix i els seus paràmetres, hagués obviat els assumptes de la 
col·lectivitat i s’hagués oblidat de la realitat damunt la qual opera. 

En el teatre d’aquests anys prevalen les circumstàncies i els conflictes individuals per 
damunt dels generals o col·lectius, però en canvi, curiosament, els personatges no es 
diuen com nosaltres, no tenen noms concrets, són Ell, Ella, Dona, Home...; els llocs on 
l’acció es desenvolupa tampoc no pertanyen al nostre entorn més immediat, són indrets 
genèrics, indefinits: la ciutat, una carretera...  El teatre defuig la concreció en les 
referències a l’espai, al temps i a les circumstàncies socials de les situacions que 
planteja. 
 
El fenomen té la seva explicació. Els autors no gosen circumscriure les seves ficcions 
en paisatges massa propers o reconeixibles, potser per una voluntat, més teòrica que 
real, d’una major universalitat o potser, simplement, perquè l’excessiva concreció 
podria fer semblar que la seva ficció té certa vocació d’exemple o de lliçó per als 
espectadors. I res més lluny de la visió atònita i perplexa, (anti-messiànica), pròpia del 
creador de finals del segle XX que la intenció de donar lliçons a ningú.  
 
Però el teatre té una innegable dimensió social i ciutadana. És un espai de trobada i de 
mutu reconeixement; un ritual de pactes i complicitats, una eina de cultura en el millor 
sentit de la paraula (si és que encara podem utilitzar-la en aquest sentit). Per tant el 
teatre té l’obligació d’esbandir-se del damunt les pors i els complexes i ha d’oferir-nos la 
possibilitat que ens hi reconeguem. Hem de trobar a l’escenari els nostres llocs, els 
nostres carrers i les nostres places, els nostres noms, les nostres paraules, les nostres 
pors, les nostres il·lusions i les nostres circumstàncies. 
 
És cert que agraïm un teatre que ens acosti més al dubte que no pas a les veritats 
absolutes, i que no ens agrada gens que ens imposin una moral o un pensament 
pretesament únics i inqüestionables des dels escenaris. Aplaudim el creador que té en 
compte el nostre dret de participar activament en el joc de la creació de sentit. Però, per 
favor, que se serveixi dels elements que comparteix amb els espectadors, els d’una 
mateixa realitat social i cultural de la qual formem part ell i nosaltres, i que ens permet 
de jugar el mateix joc. 
 
I el teatre, per ara, no és el cinema, no ens enganyem. Al costat dels llenguatges de la 
cultura de masses, el teatre és un joc gairebé familiar, o eminentment local, això segur. 
Potser aquesta és la seva sort i la seva desgràcia. El cas és que en la majoria dels 
casos, l’actor que veurem a l’escenari possiblement és del nostre mateix barri, de la 
mateixa ciutat, d’aquí, del país... Podríem aprofitar-ho, no? Potser d’aquí uns anys ja no 
tindrem la meravellosa oportunitat de riure’ns d’un tipus que, mira per on!, ens recorda 
el nostre pare, el nostre sogre, el nostre president... Per la manera de parlar, per les 
coses que diu, per com les diu o, simplement, per com es diu el personatge. 
 
A la Beckett hem volgut dedicar bona part de la temporada 2003-04 a un teatre de 
referències explícitament locals. Volem trobar Barcelona a l’escenari. Mirar-la, 
redescobrir-la, reinventar-la, riure’ns d’ella, o plorar-la... Saber parlar de la nostra pròpia 
ciutat pot voler dir aprendre a comprendre el món. 
 
Hem demanat als autors, als directors, als actors i a la resta de creadors escènics que 
ubiquin les seves ficcions i el seu imaginari dins el marc concret i reconeixible de la 
nostra ciutat i de la nostra època. Alguns s’hi han atrevit. 
 
 
Toni Casares 
Director de la Sala Beckett 
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FITXA ARTÍSTICA: 
 
Actors: 
Ella:    Mont Plans 
Ell:    Alfred Lucchetti 
Dona:    Lina Lambert 
Jove:    Jordi Collet 
Estrangera:   Daniella Corbo 
Metge:    Albert Pérez 
 
Escenografia:    Max Glaenzel i Estel Cristià 
Il·luminació:   Maria Domenech 
Espai Sonor:   Jordi Collet 
Vestuari:   Marian Coromina 
Fotografia:   Ferran Mateo 
Ajudant de direcció:  Judith Lucchetti 
 
Direcció:    Lurdes Barba 
Producció:   Sala Beckett 
 
 
 
 
SINOPSI: 
 
En una nit d'estiu, un matrimoni gran parla amb cadascun dels rellogats 
que viuen a casa seva, un pis de l'Eixample de Barcelona, amb la 
intenció de fer-los fora, i d'aquesta manera poder viure sols els últims 
mesos  que els queda d'estar junts. Tots plegats, llogaters i rellogats, 
tracten de sobreviure en una ciutat que els ha girat l'esquena fa temps. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
PERSONATGES: 
 
ELL, és un home gran, ja passa dels setanta. Ha treballat molts anys de porter al 
Teatre del Liceu, allà va conèixer la Maria Callas un dia que la diva va perdre el seu 
gos per les Rambles. Ara viu amb la seva dona i està jubilat des de fa uns anys. Té un 
càncer i li queda molt poc temps de vida. 
 
ELLA, té seixanta set anys. Li agrada molt l'òpera i es va enamorar d'ELL sobretot 
perquè li va explicar que havia conegut la Callas i que li va trobar el seu gos perdut. 
L'única filla que van tenir va morir atropellada per un autobús que circulava pel Passeig 
de Gràcia. Viu amb el seu marit al pis que tenen a l'Eixampla i tenen rellogades tres 
habitacions. Escriu un diari. 
 
DONA, viu rellogada en una habitació on dóna classes particulars de francès. De jove 
havia escrit un llibre, actualment descatalogat com totes les idees que hi havia dins. Li 
agrada passejar a les nits per la ciutat, aquesta ciutat que va canviant la  fisonomia i 
perdent la identitat per acabar semblant-se cada cop més a qualsevol altra ciutat 
benestant d'arreu del món. 
 
NOI, és guarda de seguretat i juga a  futbol al Júpiter, un equip de tercera divisió. La 
seva dona l'ha deixat per sortir amb un taxista. Ara viu rellogat i ocupa l'habitació que 
havia estat de la filla d'ELL i ELLA abans de morir. Li agrada veure per la tele, sense 
so,  partits antics de futbol, de l'època en què el Barça era un bon equip. 
 
ESTRANGERA, és sud-americana, i després d'un temps ha aconseguit els papers i 
treballa a la cuina d'un restaurant. La paraula en català que més li agrada és 
'escamarlà'. Ocupa l'habitació més petita del pis, té una maleta, unes sabatilles i una 
peixera petita amb dos peixos de colors. Està esperant un fill. 
 
METGE, és germà d'ELLA. Havia estat cirurgià, va triar aquesta especialitat amb 
l'esperança de trobar l'ànima dins el cos humà però no ho va aconseguir. Ara tracta 
noies anorèxiques. És l'únic de tots els personatges que no viu al pis, només ha vingut 
a visitar la seva germana i fer temps perquè el noi amb qui ha lligat aquesta tarda marxi 
de casa seva. 
 
 
Amb tots aquests personatges que comparteixen el mateix pis, creant el seus propis 
móns en els petits espais que conformem les seves habitacions i que viuen sense 
trobar-se els uns amb els altres, l'autora d'aquesta obra ha sabut explicar una història, 
o més ben dit, unes històries doloroses i tendres, a vegades despietades però sempre 
amb una fina ironia. Des de la primera escena fa aparèixer elements intrigants i 
misteriosos que ens sorprenen i ens atrapen i que mica a mica anirà desvetllant fins 
arribar a l'última escena on, per primera vegada es troben els protagonistes de l'obra – 
ELL i ELLA –, decidits a confessar coses que havien estat ocultes durant molts anys, 
decidits a dir la veritat, però saben que la veritat total és impossible, sempre hi ha 
alguna cosa que ha de quedar amagada, perquè si arriba a aparèixer causaria un dolor 
irreparable. 
 
Sis personatges solitaris, un pis a l'Eixample de Barcelona, la Boheme de Puccini, una 
pistola sense carregar, la foto d'un noi ballant damunt el cadàver de la seva mare a qui 
ha matat ell mateix,  els quaderns d'un diari que guarden els secrets de tota una vida, 
un tremolor de terra, un paper cremant per combustió espontània, una guia de la ciutat 
a la que li falten unes quantes pàgines....  Tot això és a  'Barcelona, Mapa d'ombres' 
 
 

 

 

 

 
 



  

AUTORA 
 
LLUÏSA CUNILLÉ SALGADO (Badalona, 1961) 
Durant tres anys va participar als Seminarios de Dramaturgia Textual impartits per 
J.S.Sinisterra a la Sala Beckett de Barcelona. Co-fundadora amb Paco Zarzoso i Lola 
López de la Companyia Hongaresa de Teatre l’any 1995. 
 
Obres de teatre estrenades: 
RODEO. Mercat de les Flors (1992) 
MOLT NOVEMBRE. Institut del teatre (1993) 
LIBRACIÓN. Sala Beckett (1994) 
LA FESTA. Teatre Romea (1994) 
JÒQUER. Artenbrut (1994) 
AIGUA, FOC, TERRA I AIRE. Sala Maria Plans de Terrassa (1995) 
INTEMPERIE. Escrita amb Paco Zarzoso. Sala Moma de València (1995) 
ACCIDENT. Mercat de les Flors (1996) 
VACANTS. Sala Palmireno de València (1996) 
DEDINS,  DEFORA.Mercat de les Flors (Grec 1997) 
LA VENDA. Teatre Adrià Gual (Grec 1997) 
PRIVADO. Sala Beckett (1998) 
DOTZE TREBALLS. Festival de Sitges (1998) 
APOLASIPSI. Festival de Sitges (1998) 
L’AFER. Festival de d’Alcoi (1999) 
LA TESTIMONE. Pisa (1999) 
LA CITA. Festival d’Edimburg i Festival Grec (1999) 
PASSATGE GUTENGERG. Teatre Nou Tantarantana (2000) 
VIAJERAS. Escrita amb Paco Zarzoso. Sala Palmireno de València (2000) 
EL GAT NEGRE. Teatre Malic (2001) 
MÁS EXTRAÑO QUE EL PARAISO. Convent dels Angels. Festival Grec (2001) 
HUNGAROS. Escrita amb Paco Zarzoso. Casa de Cultura de Sagunto (2002) 
Versió lliure de TROILO Y CRESIDA, de W.S. Teatre Lliure. Festival Grec (2002) 
ET DIRÉ SEMPRE LA VERITAT. Festival de Tardor de Girona (2002) 
EL ANIVERSARIO. Sala Galileo de Madrid. Festival de Otoño (2002) 
AQUEL AIRE INFINITO. Casa de Cultura de Sagunto (2003) 
 
 
DIRECTORA 

 

LURDES BARBA 
        Actriu i directora. 

 
Direcció: 
EL TITELLA PRÒDIG de S. Rusiñol (C.I.Iglesias) 
EL MENTIDER de C. Goldoni (C.I. Iglesias) 
LA PRIMERA DE LA CLASSE de R. Sirera (TdeB) 
MAL VIATGE de F. Lucchetti (TdeB) 
LA PRIMERA DE LA CLASE de R. Sirera (Nuevo teatro de Aragón) 
FINAL D’ESTIU AMB TEMPESTA de F. Lucchetti (TdeB) 
LES CINC-CENTES I UNA NITS de F. Lucchetti (TdeB) 
GUST DE MEL de Shelag Delaney (TdeB) 
LA INFANTICIDA de Victor Català  
HAVIES DE SER TU de Taylor i Bologna (Focus) 
PICADILLO I CANELONS de Francesc Lucchetti (TdeB) 
REVOLTA DE BRUIXES de Benet i Jornet. Teatre Juventut 
NOVES VEUS, NOUS POETES (Poesia) Grec 96 
PLATJA NEGRA de Jordi Coca.  Espai Brossa 
LA MARE SEMPRE EM DEIA NO de Ch. Keatle. Grec 2000. Artenbrut 
LA NOCHE DE MOLLY BLOOM J. Joyce. Adaptació J. Sanchis Sinisterra 2000-1 
CAÇA DE RATES de Peter Turrini. Sala Beckett 2001 
OBLIDAR de Marie Laberge. Artenbrut. Grec 2001 
UN SANT SOPAR EUROPEU de W. Schwab. Mercat de les Flors 2002 
ADDICTES A LA XOCOLATA de Ph. Blasband. Sala Muntaner 2002 
EL CLAVICÈMBAL de Dani Salgado. Teatre Nacional de Catalunya. 2002 
BLED de Miche Azama.Teatre Ponent, Sala Beckett 2003 
 



  

 
 
ACTORS 
 
 

ALFRED LUCCHETTI 
Arras del helo, Joan José Mira. Premi Euricles. 
El verdugo, Berlanga i Azcona. 
Avui, d’Oscar Wilde 
Arturo Ui, de Bertold Brecht, Dir. José Carlos Plaza. 
Presència e feyts de Vilamagore, de Fc. Bardera. 
Filumena Marturano, d’Eudardo da Filippo. Dir. Frederic Roda 

Poema de Nadal, de Josep M. de Sagarra 
Roberto Zucco, de Koltès. Dir. Lluis Pascual 
Bones Festes, d’Alan Aikborun. Dir. Tamzine Towsed. 
Final d’estiu amb tempesta, de Francesc Lucchetti. Dir.  Lurdes Barba 

PREMIS: 
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 
Premi Honorífic de Cinematografia 1994 de la Generalitat de Catalunya 
Premio Max, millor actor de teatre, 2000 
Premi Butaca, millor actor de teatre, 2000 
Premi soci Paul Harris 
Premi Generalitat de Cinema 

 
 
 
 
MONT PLANS 
2004 – Temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb Dissabte, diumenge, dilluns 
2003 – Premi de l’Associació d’Espectadors del Teatre del Mar de Palma de Mallorca a 
Les dones som... com som! 
.Temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb El café de la Marina i gira per 
Catalunya.   
2002 - Temporada i gira per Catalunya amb l'obra Chicas Malas, d’Àngel Alonso. 
.Premi BUTACA a la "Millor actriu de musical” per El Temps de Planck 
2000/01 - Participa amb els seus personatges de Consol Cirera i Meritxell Badia en el 
programa de Ràdio 4 Amb molt de gust amb la Sílvia Tarragona. 
2000 - Al Festival del Grec de Barcelona protagonitza el musical de Sergi Belbel i Oscar 
Roig El temps de Planck. 
.Presenta al Teatreneu i al Artenbrut un recital de poemes de dones  
1999 – Retorna a Barcelona amb el seu espectacle Chaise Longue .Sala 2 del Club 
capitol i des del 15 de setembre a l’Arnau.  
1997/98 – Participa amb el personatge de Consol Cirera en el programa En directe 
Mari Pau 
1998 – Gira per tota Catalunya, País Valencià i Les Illes Balears amb el seu espectacle 
Chaise Longue. 
 - Participa amb el personatge de Consol Cirera en el programa de Catalunya Ràdio de 
la Neus Bonet. 
1997 – Crea el personatge de la CONSOL CIRERA  
– Setembre – Estrena oficialment el monòleg musical Chaise Longue de producció i 
creació pròpia a la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega.  
1996 – Estrena a St.Cugat el vodevil Políticament Incorrecte de Ray Cooney, dirigit 
per Paco Mir. 
1992 – 1996 Forma part de la Cia. de teatre DAGOLL DAGOM  
1984 - Entra a formar part de la Cia. de Teatre LA CUBANA 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
JORDI COLLET 
(Actor-músic). Argentona 1967 
Llicenciat en art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. (1995) 
Vianants de Ll. Cunillé i P. Zarzoso. Dir. Xavier Albertí (2004) .Producció Bulevard 
espectacles per la Sala Beckett (català) 
Traïció de Harold Pinter Dir. Xavier Albertí (2002/2003). Producció Sala Muntaner per 
la cia. Cae la sombra  (català). 
Troilus i Cressida de W. Shakespeare, dramatúrgia de Lluïsa Cunillé Dir: Xavier 
Albertí (2002). Producció festival Grec 2002, Teatre Lliure i Bitó produccions (català) 
Libera me de Yehoshua sobol. Dir. Franco di Francescantonio (2002). Producció de 
Sitges Teatre Internacional 2002 i Temporada Alta 2002 
Ubú rey d’Alfred Jarry. Dir. Alex Rigola (2002) (castellà) Producció Teatro de la Abadia. 
Más extraño que el paraiso espectacle de creació a partir de l’obra de Jaime Gil de 
Biedma/Ll. Cunillé. Dir. Xavier Albertí. (2001) (català/castellà) 
El gat negre de Ll. Cunillé. Dir. Xavier albertí. (2001) (català) 
Titus Andrónic de W. Shakespeare. Dir. Alex Rigola (2000/2001) (català) 
Hamlet de W. Shakespeare. Dir. Lluis Homar (1999/2000) (castellà/català) 
La màquina d’aigua de David Mamet. Dir. Alex Rigola (1999) (català) 
 
 
DANIELA CORBO 
Llena tu eres de gracia de Fernando Schmidt. Dir. Walter Silva. Versus-Teatre 
Barcelona 2002 
Una cita con calígula de Roberto Suárez. Dir. María Dodera. Teatro Florencio 
Sánchez-Montevideo-1999 
Y las sirenas cantarán de Garry Marshal i Lowel Ganz. Dir. Jorge Denevi. Teatro del 
Círculo-Montevideo-1998 
Debajo  de las polleras de Franklin Rodríguez. Dir. Bernardo Galli. Teatro del Centro-
Montevideo   1997/1998/1999/2000 
URBANIA, La ciudad sin fin de Luis Masci. Dir. Diana Veneciano. Vieja Estación de 
Tranvías-Montevideo-1997 
Frida de Ricardo Halac. Dir. Jorge Denevi. Teatro del Notariado-Montevideo-1997 
Teatro callejero Dir. Ariel Caldarelli i Bettina Mondino.  Montevideo Capital Cultural de 
Iberoamérica-1996 
Macumba de Andrés Castillo. Dir. Walter Cotelo. Teatro El Galpón-Montevideo-1996 
Las Aventuras de Tirante el Blanco de Francisco Nieva. Dir. Villanueva Cosse. 
Temporada oficial L de la Comedia Nacional-Montevideo-1996 
Vals Nº 6 de Nelson Rodríguez. Dir.  Diana Veneciano. Katakumba Teatro-Montevideo-
1994/1995 
 
LINA LAMBERT 
El sol amb cara de J. Brossa. Dir. Pere Portabella. Convent de Sant Agustí 2003.  
Traició, de H. Pinter. Dir.Xavier Albertí. Sala Muntaner, 2002/03 i 2003/2004.  
Trolius i Cressida, de W. Shakespeare, versió de Ll. Cunillé. Dir. Xavier Albertí 
Orgia, de P.P. Pasolini. Dir. Xavier Albertí. Teatre Lliure, 2002.  
Más extraño que el paraíso, Textos de Jaime Gil de Biedma i Ll.Cunillé. Grec’01, Dir. 
Xavier Albertí. Convent de Sant Agustí i Sala Muntaner.  
Solness el contructor, de H. Ibsen. Dir. Carme Portacelli. TNC, 2000.  
Ansia, de S. Kane. Dir. Xavier Albertí. Festival de Sitges, 2000. Sala Muntaner.  
Tots eren fills meus, de A. Miller. Dir. Ferran Madico. Romea, 1999/2000.  
La Cita, de Ll. Cunillé. Dir. Xavier Albertí Grec’99, Mercat de les Flors.  
 

ALBERT PÉREZ 
Lear, d’Edward Bond. Dir. Carme Portacelli. 2003 
Antígona, de Jordi Coca. Dir. Ramón Simó. 2003 
Retorn al desert, de B-M. Koltés. Dir. Carme Portacelli. 2003 
Cara de foc, de Marius Von Mayenbourg. Dir. Carme Portacelli. 2002 
The Full Monty, de Terrence McNally. Dir. Mario Gas. 2001 
Diner Negre, de Ray Cooney. Dir. Pep Pla. 2001 
Por menjar-se ànima, de Rainer W. Fassbinder. Dir. Carme Portacelli. 2000 
Contra l’oblit, d’E. Corman. G. Gabily. C. Anne. Dir. Carme Portacelli. K.Zsiedrisch i 
Antonio Simón R. 2000 
El malentès, d’Albert Camus. Dir. Antonio Simón R. 2000 
Las bizarrías de Belisa, de F. Lope de Vega. Dir. Antonio Simón. 1999 



  

 

 

                                    
 
 
 
TEMPORADA 2004 
 
Del 3 de març a l’11 d’abril: Sala Beckett, Barcelona. 
 
 

Gira: 
 
17 d’abril: Teatre l’Ateneu, Sant Celoni. 

16 de maig: Teatre del Casal  Cultural  Recreatiu, Castellbisbal 

13 de juny: Teatre Zorrilla, Badalona. 

11 de setembre: Fira de Teatre de Tàrrega. 

29 d’octubre: Teatre Sant Feliu de Llobregat. 

19 de novembre: Teatre del Mercat Vell Ripollet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


