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“Sé bastant bé quin tipus de societat m’agradaria: descentralitzada, no 

autoritària; comunista, no sexista –una societat en què la gent pugui estar en 
contacte amb els seus sentiments i en control de les seves vides.” Caryl Churchill 

  
SINOPSI 
 

El setè cel consta de dos actes. El primer té lloc a finals del segle XIX a Àfrica, on Clive, l’home 
blanc, administrador de les colònies i representant de l'Imperi Britànic i els valors de la societat 
patriarcal occidental, imposa els seus ideals a la família i als nadius. Però l'ambient de 
tranquil·litat, desig i aparent felicitat que envolta la família es veurà amenaçat per la revolta dels 
negres contra la repressió colonial dels blancs. 
El segon acte transcorre a Londres un segle més tard –que nosaltres situem en el nostre propi 
temps–, malgrat que per als personatges tan sols han passat vint-i-cinc anys. Els comportaments i 
les expectatives de la societat han canviat en gran mesura perquè s’ha produït un alliberament de 
les rígides estructures morals, tot i que certs dogmatismes i mentalitats de l'època victoriana con-
tinuen encara presents de manera més o menys velada. En aquesta part, Clive desapareix, la família 
es deconstrueix i els personatges, si bé creixen amb l’herència del passat, aprenen a viure de mane-
ra lliure i oberta la seva sexualitat, apropant-se així més als seus sentiments i a la seva identitat. 

la dramaturga britànica més representada arreu 
del món. Llicenciada en literatura anglesa, no és 
fins a la maduresa que es dedica de ple al teatre 
vinculant-se a grups de renom com The Joint 
Stock Theatre i el Monstruous Regiment o a 
teatres com el Royal Court Theatre. La seva 
màxima ha estat sempre no repetir-se mai en 
continguts i jugar amb l’experimentació formal. 
Així queda palès en obres com Cloud 9 (El setè 
cel), Top Girls, Serious money, This is a chair, 
Far away (Lluny), Blue heart o A number (Una 
còpia). Però Churchill no ataca mai frontalment 
la temàtica (que va des del feminisme al 
comunisme, passant per la deconstrucció del 
nucli familiar, l’imperialisme, la revolució 
sexual, la guerra o el capitalisme), sinó que 
l’aborda des d’un punt de vista teatral innovador. 
Així, en ella, res és previsible, per la qual cosa tot 
és teatral. 
 

Filla d’un dibuixant de vinyetes polítiques i 
d’una  model,  Caryl  Churchill s’ha convertit en 
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Una coproducció de Teatre de l’Enjòlit i Sala La Planeta 
Amb la col·laboració de Sala Beckett/ Obrador Internacional de Dramatúrgia 
 

 
ARA, AL SETÈ CEL 
 

Teatre de l’Enjòlit començà passant una temporada en la Primavera perpètua (2008). És lògic que 
ara vulgui ascendir i instal·lar-se aquests dies al setè cel. La metàfora de fons que rau en els títols 
dels dos espectacles és la mateixa: el goig, la satisfacció, l’orgull de saber-nos membres d’aquest 
nostre Primer Món, aquesta mena de paradís del benestar. Però (i heus-ne aquí la ironia), a poc 
que mirem on posem els peus, descobrim les arenes movedisses sobre les quals s’aixeca la moral 
del vell continent i, per extensió, del món occidental.  
Com a companyia hem visitat també Corrüptia, una regió de l’Est (2010) i de la mà de Dario Fo 
ens hem negat a pagar si no ens pagaven (2013). Amb El setè cel de Caryl Churchill seguim, per 
tant, furgant en els valors ocults que hem heretat.  
 



La peça té dos actes que funcionen com miralls l’un de l’altre; miralls d’un segle i escaig de 
distància.  
Al segle XIX, des d’una posició de superioritat econòmicomoral, l’home blanc europeu colonitza, 
explota, espolia i arrasa un continent en nom de la civilització, la corona i el déu fet a la seva imatge 
i semblança. Amb la mateixa traça que subjuga els territoris africans, té cura de la seva família (la 
dona, els fills, la sogra admeten la submissió al marit, al pare, a l’home) però és incapaç de dominar 
els instints més baixos. Sí, sembla que a finals del XIX hi havia molts assumptes per resoldre.  
Al segle XXI vivim la postmodernitat i les seves noves formes de dominació. Hem viscut la 
revolució sexual pel canvi de rols, per l’alliberament i contra la dominació masclista, però sembla 
que no ho tenim tot resolt.  
Què hem après, doncs, de la Història? Ens hem desfet del llast de la hipocresia? Hem abolit les 
diferències o, contràriament, les seguim engrandint? La consciència dels valors humans avança 
tant com el progrés tecnològic? Hem esdevingut, per fi, éssers adults, com preveia la Il·lustració 
optimista de finals del XVIII? I, per acabar, la qüestió ètica: som ara, potser, més feliços? Teatre 
de l’Enjòlit 
 
 
SOBRE L’OBRA 
 
El setè cel és una comèdia que gira al voltant de la idea de la sexualitat com a aspecte essencial que 
defineix la identitat de l'ésser humà. La sexualitat, o el desig, entesa com la base per a la 
construcció de sentit de l'individu. Les creences i els esquemes externs s’encarreguen d’ofegar 
aquest desig quan no va d’acord amb –i desestabilitza– allò establert, el dogma. I l’autora ho 
mostra a partir d'un joc de teatralitat que ens permet desfamiliaritzar-nos de la realitat i prendre 
consciència de com les convencions socials i les estructures de poder estan fortament instaurades al 
nostre interior i es fa difícil escapar-ne.  
El teatre de Caryl Churchill en general, i El setè cel en particular, s’allunya de les convencions 
naturalistes i beu de la influència brechtiana per aconseguir en l’espectador l’efecte de 
distanciament necessari a través del qual un procés familiar es converteix en alguna cosa estranya, 
inesperada, que fa descobrir una realitat nova, posant al descobert actituds socials que tal vegada 
cal repensar, mirar diferent i adonar-nos que potser poden ser d’una altra manera. Amb aquesta 
tècnica distanciadora, a través de l'experiència estètica, i sempre amb humor i ironia, pot sorgir en 
l'espectador “un sentiment de responsabilitat ètica envers els individus que pateixen”. Les seves 
peces no ofereixen resolució de conflicte sinó contradiccions, no hi ha una veu única i l'interès 
recau en la possibilitat del canvi social. Els canvis costen, fins i tot espanten, però són necessaris 
per créixer. I l’acció –íntima o política– és la llavor del canvi social: “Si no hi ha una forma correcta 
de fer les coses, potser cal inventar-la” (Betty, acte II).  
Churchill ens convida a reflexionar sobre nosaltres i sobre l'Altre, sobre els valors i els patrons de 
comportament que edifiquem i incorporem des de la nostra societat occidental civilitzada. Glòria 
Balañà i Altimira 
 
 
LA GÈNESI DEL TEXT PER L’AUTORA 
 

Cloud Nine va ser escrita per al Join Stock Theatre Group el 1978-1979. El mètode de treball 
habitual de la companyia era fer un workshop en què el dramaturg, director i actors treballen sobre 
un tema en concret. El dramaturg, llavors, se’n va a escriure l’obra, abans de tornar amb la 
companyia per al període d’assaigs i de reescriptura. En el cas de Cloud Nine, el workshop va durar 
tres setmanes, el període d’escriptura dotze i els assaigs, sis setmanes. 
El workshop per a Cloud Nine va tractar sobre la política sexual. Això vol dir que el punt de partida 
per a la nostra recerca era parlar de nosaltres mateixos i compartir les nostres diferents 
experiències i actituds. També vam explorar estereotips i canvis de rols en jocs i improvisacions, 
vam llegir llibres i vam parlar amb altres persones. Malgrat que les situacions de l’obra i els 
personatges no les vam desenvolupar en el workshop, el treball d’aquells dies està contingut 
profundament en aquest material, i no hauria pogut escriure la mateixa obra sense el workshop. 
Quan vaig anar a escriure l’obra, vaig tornar a una idea que havia estat tocada breument en el 
workshop –el paral·lelisme entre l’opressió colonial i la sexual, allò que [Jean] Genet anomena “la 



mentalitat colonial i femenina de la repressió interioritzada”–. Així, el primer acte de Cloud Nine té 
lloc a l’Àfrica victoriana, on Clive, l’home blanc, imposa els seus ideals en la seva família i els 
nadius. Betty, la dona de Clive, és interpretada per un home perquè ella vol ser allò que els homes 
volen que ella sigui i, de la mateixa manera, Joshua, el servent negre, és interpretat per un blanc 
perquè ell vol ser allò que els blancs volen que sigui. Betty no es valora ella mateixa com a dona, ni 
Joshua es valora ell mateix com a negre. Edward, el fill de Clive, és interpretat per una dona per 
una raó diferent –en part té a veure amb la convenció escènica en què els nens són interpretats per 
dones (Peter Pan, obres radiofòniques, etc.) i, en part, per subratllar la manera com Clive intenta 
imposar una conducta masculina en ell. Clive lluita durant tot el primer acte per mantenir el món 
que ell vol veure –una esposa fidel, un fill varonil–. L’homosexualitat de Harry és calumniada, la 
d’Ellen és invisible. Assajant l’obra per primera vegada, en un principi ens vam deixar endur per 
com n’era de divertit el primer acte i, només més tard, pel dolor de les relacions –que van resultar 
més divertides que quan havien semblat purament farsesques. 
El segon acte transcorre a Londres el 1979 –aquí és on volia que l’obra acabés, en el nostre propi 
temps, en què la sexualitat està canviant. Betty és de mitjana edat, Edward i Victoria han crescut. 
Han passat cent anys però per als personatges només n’han passat vint-i-cinc. Hi ha dues raons per 
això. Jo tenia la sensació que el primer acte tindria més força situat en el període victorià, sota el 
pes del colonialisme, més que no pas a Àfrica durant els anys cinquanta. I quan la companyia 
parlava de les seves infanteses i de les opinions sobre sexe i matrimoni que ells havien rebut quan 
eren joves, tots sentien que havien heretat unes expectatives molt convencionals, gairebé 
victorianes, i que havien fet grans canvis i descobriments en les seves vides. 
El primer acte, igual que la societat que ens mostra, està dominat pels homes i està fermament 
estructurat. Al segon acte, en canvi, hi ha una energia que ve de les dones i dels gais. Les incerteses 
i els canvis de la societat, i un sentiment més femení i menys autoritari, es veuen reflectits en 
l’estructura “perdedora” d’aquest acte. Betty, Edward i Victoria canvien les rígides postures que 
tenien al primer acte, en part per les seves trobades amb Gerry i Lin. En realitat, tots els 
personatges canvien una mica per a millor. Si els homes al primer acte tracten de mantenir el 
control no sense dificultat, al segon tracten, també amb dificultats, de deixar-lo anar. Martin 
domina Victoria, malgrat les seves declaracions de simpatia pel feminisme. Betty és ara 
interpretada per una dona, ja que es va fent real gradualment. Cathy és interpretada per un home, 
en part perquè la talla i la presència d’un home a l’escenari sembla apropiada a la força emocional 
dels nens, i en part, igual que Edward, per mostrar de manera més clara els aspectes implicats en 
l’aprenentatge del que és considerat una conducta correcta per a una nena. 
Caryl Churchill 
 
De l’“Introduction” dins Cloud Nine. London: Nick Hern Books, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
PROPER ESPECTACLE 
 
Del 23/04/14 a l’11/05/14 
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