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Martin Crimp
(Dartford, Kent, 1956)

Figura central de l’escriptura teatral 
britànica, Martin Crimp manté una estreta 
vinculació amb el Royal Court Theatre 
de Londres (on estrena regularment les 
seves obres) i també, més recentment, 
amb el Festival de Viena i el de Tardor 
de París, que li ha encarregat i que ha 
estrenat el seu primer text musical: Into 
the Little Hill (2006). Les seves primeres 
peces dramàtiques no estan publicades 
i actualment l’autor no en permet la 
representació: Clang (1976), British 
Summer Time Ends (1980), Love Games 
(coescrita amb Howard Curtis, 1981), 
Living Remains (1981), Four Attempted 
Acts (1984), A Variety of Death-Defying 
Acts (1985) i Definitely the Bahamas 
(1986). Posteriorment ha escrit les 
següents obres, totes elles traduïdes a 
nombrosos idiomes i representades arreu 
del món: Dealing with Clair (1988), Play 
with repeats (1989), Getting Attention 
& No One Sees the Video (1991), The 
Treatment (1993), Attempts on Her Life 
(Atemptats contra la seva vida, 1997), 

The Country (El camp, 2000), Cruel 
and Tender (2004), Fewer Emergencies 
(Menys emergències, 2005) i The City 
(La ciutat, 2008). També és autor de 
nombroses traduccions i adaptacions 
teatrals, entre les quals destaquen El 
misantrop de Molière (1996), Roberto 
Zucco de Bernard-Marie Koltès (1997), 
Les cadires d’Eugène Ionesco (1997), Les 
criades de Jean Genet (1999), El triomf de 
l’amor (1999) i La falsa criada de Pierre 
Marivaux (2004), i La gavina d’Anton 
Txèkhov (2006). L’any 2006 el prestigiós 
crític i estudiós teatral britànic Aleks Sierz 
va publicar un complet estudi de tota la 
seva obra, titulat The Theatre of Martin 
Crimp (Londres: Methuen).
Durant la temporada 2004/2005, la 
Sala Beckett / Obrador Internacional de 
Dramatúrgia li va dedicar un cicle amb la 
producció de dues de les seves obres: El 
camp (The Country), dirigida per Toni 
Casares, i Atemptats contra la seva vida, 
dirigida per Juan Carlos Martel. Durant 
el cicle també es van donar a conèixer, en 
forma de lectures dramatitzades dirigides 
per Carlota Subirós, tres textos breus de 
l’autor: Tot el cel blau, De cara a la paret 
i Menys emergències.

Traducció i direcció: Víctor Muñoz i Calafell
Amb Sílvia Bel, Joan Carreras, Diana Gómez i Míriam Iscla

Una producció de la Sala Beckett / Obrador Internacional 
de Dramatúrgia en col·laboració amb Temporada Alta - 
Festival de Tardor de Catalunya, Girona / Salt en el marc 
de l’Escena Catalana Transfronterera

Del 17/11/2011 al 18/12/2011



La ciutat
—— de Martin Crimp

Del 17/11/2011 al 18/12/2011

Fitxa artística

Autor Martin Crimp
Traducció i direcció Víctor Muñoz i Calafell

Repartiment 
Clair Sílvia Bel
Christopher Joan Carreras
Jenny Míriam Iscla
Nena Diana Gómez

Escenografia Sebastià Brosa
Vestuari Marian Coromina
Il·luminació Albert Faura
Espai sonor Samuel Törnqvist
Construcció d’escenografia Xarli
Ajudant de direcció Ferran Dordal
Traducció dels poemes Albert Arribas
Alumna de l’Institut del Teatre 
en pràctiques (direcció) Ana Roca
 
Durada 1 h 25 min

Agraïments  Juan Carlos Martel, Carlota 
Subirós i Josep M. Jaumà

Una producció de la Sala Beckett / Obrador 
Internacional de Dramatúrgia en col·laboració 
amb Temporada Alta - Festival de Tardor 
de Catalunya, Girona / Salt en el marc de 
l’Escena Catalana Transfronterera

“Tot el que fem 
en l’art i en la 
vida és la còpia 
imperfecta del que 
preteníem fer.”

Fernando Pessoa, Llibre del desassossec
(Aquesta citació encapçala l’edició impresa 
de La ciutat de Martin Crimp)

mentre m’acaricia la galta. És ben clar que 
es tracta d’un malson. M’aparto del seu dit 
repulsiu i m’adormo profundament. 
Al matí, gràcies a Déu, torno a estar sol, 
només se sent un dèbil brunzit que ve del 
lavabo. Obro la porta d’una empenta: és 
l’Escriptor. I encara pitjor, fa servir el meu 
raspall de dents elèctric.
La primera cosa que fa és reorganitzar el 
mobiliari. Arrossega una taula fins a la 
finestra per escriure-hi. Estripa l’estora 
(“nou-ric”) per tal de poder trepitjar 
els taulons amb les seves botes lletges i 
enormes. Riu de les meves fileres de llibres 
ordenats alfabèticament (“anal”) i aboca 
els seus de les caixes al terra directament. 
Es burla del preciós piano antic (“burgès”) 
que tants diners em va costar, i durant les 
seves improvisacions brutals i desafinades 
(“la tonalitat ha mort”), gaudeix deixant 
els cigarrets cremant a les tecles de venes 
perfectes. Què em feia creure que els 
escriptors eren tranquils i sensibles? Tot el 
que fa és groller, ordinari i depravat. I se 
suposa que jo he de reflectir tots els seus 
humors. Quan és a la finestra per produir la 
seva valuosa escriptura, he d’estar totalment 
en silenci (“apaga aquest collons de tele o et 
mato”). Quan vol sortir, he de beure tant com 
ell, li he de riure les bromes cíniques i fins 
i tot l’he d’ajudar en la caça desesperada de 
dones. Però el pitjor és haver de passar mitja 
nit ocupant-me de la seva autocompassió 
il·limitada, a la qual es refereix, més aviat 
de manera gloriosa, com a “angoixa” o 
“desesperació”. En comparació amb això, les 
meves altres obligacions són força simples: 
contestar el telèfon, tallar-li els cabells llargs 
i blancs.
Quan surt a comprar cigarrets o ous tot sol, 
tinc la possibilitat de posar-me al dia amb 
les feines de casa. Canvio els llençols, aspiro 
tanta cendra i tantes restes d’ungles com puc 
i provo de fer piles de llibres ben polides. 
Alguns són seus –vull dir en el sentit que 
els ha escrit l’Escriptor–, seus per partida 
doble, de fet. I mireu: al portàtil hi té la 
seva foto. Em pregunto quants carrets va 
tirar abans d’aconseguir una imatge que fos 
acceptablement humana.

Presentació

En aparença el plantejament de La ciutat 
no podria ser més banal. En Chris i la Clair 
són una parella de trenta anys i escaig ben 
avinguda, pares de dos fills –la parelleta– i 
propietaris d’una bonica casa amb jardí 
situada al bell mig d’una gran ciutat. Ell 
ocupa un càrrec de responsabilitat en una 
gran empresa i ella és traductora. Fa uns anys  
que són feliçment casats. S’estimen. No els 
espera sinó un futur prometedor.
A poc a poc, però, els núvols aniran 
apareixent a l’horitzó, i la placidesa en què 
semblen viure es veurà alterada per elements 
forans que, si bé no aconseguiran capgirar 
l’harmonia existent, sí que teixiran un vel 
d’estranyesa que acabarà embolcallant 
tota l’obra. A través d’acords i desacords i 
mitjançant l’ús de la paraula (sempre tan 
traïdora), la seguretat i la comoditat en què 
viuen aquests personatges al començament 
de l’obra aniran sent minades. L’individu 
i les seves creences es veuran capgirades 
per aquells amb qui es relaciona. L’espai 
personal, talment com en Pinter o Beckett, 
serà envaït per l’exterior, imparable i 
destructor. I l’home, finalment, acabarà 
adonant-se que només pot confiar en si 
mateix i en la seva capacitat de creació. 
Aleshores, però, és molt probable que ja 
sigui massa tard, i no tindrà altre remei que 
admetre el seu fracàs estrepitós.
Més enllà d’un àcid retrat de les relacions 
humanes i de la crisi social i econòmica 
en què ens trobem immersos, La ciutat 
constitueix una original reflexió sobre 
la condició de l’artista i la seva capacitat 
creativa, enmig d’un vast territori que li 
resulta clarament aliè.
Víctor Muñoz i Calafell

De vegades em pregunten què en penso, 
de la feina de l’Escriptor, sobretot ara que, 
aparentment, s’està fent un nom. Però per 
què hauria de mostrar cap mena d’interès, 
la closca, en els gargots del cranc? He 
sentit dir unes quantes coses sobre el que 
fa, he donat un cop d’ull a algunes pàgines, 
i no em sembla que siguin del meu estil, 
sincerament. Com pot ser que algú que es 
passa tantes hores mirant com els arbres 
canvien de color o els nens salten, ens surti 
amb tot aquest dolor i aquesta brutalitat? No 
és pervers? Jo puc ser mort per dins, però 
si m’assegués davant d’una finestra sé que 
veuria el món amb una llum molt diferent. 
No me’n riuria o m’emprenyaria. Seria molt 
senzill. Passaria tot un dia, tota una setmana 
si calgués, provant de descriure la trajectòria 
d’una fulla que cau –o la manera amb 
què una criatura, a diferència d’un adult, 
començarà a córrer simplement per plaer.
Martin Crimp

Fragment de “Four Imaginary Characters”, 
pròleg al llibre Martin Crimp: Plays 1. 
Londres: Faber and Faber, 2000.

Martin Crimp parla de La ciutat

Tinc una relació d’amor i odi amb el realisme 
teatral, amb les peces realistes. L’any 2000 
la directora anglesa Katie Mitchell va 
dirigir al Royal Court Theatre de Londres 
una obra meva anomenada El camp. Des 
de llavors, estava interessat a escriure una 
altra obra sobre la parella, però també 
volia escriure una obra que permetés que 
els processos més inconscients estiguessin 
en funcionament; en altres paraules, volia 
escriure un obra que de vegades s’escapés 
al meu control. O sigui que es pot dir que 
hi ha obres en què els personatges fan 
viatges, però a La ciutat també fan viatges 
els objectes, com ara un ganivet, un piano 
o uns pantalons roses. Per tant, es tracta de 
deixar que algunes de les coses estranyes 
que tinc al cap passin a una obra de teatre 
realista, normal. És la primera vegada que 

L’Escriptor

Una nit, en un llit ample, sento una 
respiració. Estic aterrit, perquè hauria 
d’estar sol. Se’m tensa el cos mentre paro 
l’orella, fins que m’adono que el que sento 
és probablement la remor refrigerant 
de l’aire condicionat. Faig mitja volta al 
llit per quedar de cara a l’altre costat i 
tornar-me a adormir, i és aleshores quan 
descobreixo l’Escriptor. Jeu al meu costat, 
somrient, amb els ulls negres oberts 
com unes taronges, com l’obertura d’una 
càmera. És una sorpresa desagradable. 
I quan li demano què es pensa que fa, 
simplement què es pensa que fa al meu llit, 
la seva resposta no és tranquil·litzadora. 
“He vingut per passar la vida amb tu” diu. 
Segueix dient que certa gent, certa gent 
com ara jo, és escollida per ser habitada 
per escriptors. No estic segur que m’agradi 
aquesta paraula: ‘habitada’. “Què vols 
dir?” “Bé” diu l’Escriptor, “nosaltres els 
escriptors identifiquem la gent que per 
dins no tenen res, que per dins són morts 
–si em permets aquesta expressió– i ens 
hi mudem igual com un cranc ermità 
es muda a una closca buida.” “Què et fa 
creure que sóc mort per dins?”, pregunto. 
“Per què seria aquí, si no?”, diu l’Escriptor 

deixo que això passi en una obra realista. 
Ho havia fet en obres com ara Face to the 
Wall o Fewer Emergencies, estrenades 
el 2002, però aquest és el primer cop 
que ho he  combinat amb una obra amb 
personatges reals, amb gent que viu un 
viatge psicològic dins de l’obra.
Em demanes de què va La ciutat. Bé, el 
punt de partida és un fenomen que ha 
estat passant els últims 50 anys: el de 
la incertesa, la precarietat, que solia ser 
una cosa que només passava a la franja 
més baixa de l’escala social però que ara 
s’està filtrant arreu. O sigui que l’obra 
va d’un home que perd la feina, aquest 
és el punt de partida: un home de classe 
mitjana que es pensa que la seva feina és 
per sempre i de sobte, quan la nova onada 
del capitalisme global que ve d’Amèrica 
arriba a Europa, descobreix que no.
Escriure una obra és diferent de fer una 
adaptació o una traducció. Jo sempre dic 
que quan tradueixes sempre estàs fent 
un procés de selecció de paraules, com 
en uns mots encreuats intel·lectuals molt 
complicats, mentre que si escrius el teu 
propi material, les paraules t’escullen a 
tu. Per tant, hi ha una diferència enorme. 
En una obra meva, hi ha més sensibilitat 
perquè és la meva llengua, són les meves 
paraules... Tots els escriptors tenen 
lligams emocionals molt, molt forts 
amb la paraula, qualsevol paraula, cada 
paraula que escullen. És molt important 
per a mi.

Declaracions recollides arran de l’estrena 
de The City a Londres l’abril de 2008.


