
Una llUita constant

Una lluita constant és una exploració 
entorn de la vivència del compromís 
polític en moments convulsos. Prenent 
com a moment inaugural l’eclosió del 

maig del 68, la peça salta lliurement al 
llarg de cinc dècades, retrobant en certes 
escenes del passat algunes referències 
valuoses per rellegir el nostre present. 
Alguns dels fils que prenen força en aquest 
tramat són la lluita obrera, la lluita 
feminista, l’empoderament de la gent del 
carrer o el debat sobre la legitimitat de 
determinades formes de lluita. Ara bé, 
lluny de cap afany d’exhaustivitat, el 
relleu principal és en tot allò recurrent 
que batega per sota de cadascuna d’aquests 
lluites, en la interrelació profunda entre 
totes elles i en la seva transmissió de 
generació en generació. 
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Directora, traductora i 
dramaturga. Entre els seus 
muntatges destaquen textos del 
repertori clàssic i del segle XX 
(Guimerà, Shakespeare, Txékhov, 
Gorki, Horváth, Pirandello, 
Doris Lessing, Tennessee 
Williams), textos d’autors 
contemporanis (Jon Fosse, Lluïsa 
Cunillé, Wallace Shawn), així 
com adaptacions de materials 
i universos literaris (Thomas 
Bernhard, Lewis Carroll, Mercè 
Rodoreda, Joan Oliver, Fiòdor 
Dostoievski, John Berger). És 
autora de la cantata per a nens 
i nenes Al bell mig de la terra 
(Cantània 2015) i de l’espectacle 
per a públic familiar La llavor 
del foc. A banda de les seves 
nombroses traduccions de textos 
teatrals, acaba de publicar-
se la seva traducció de L’ofici 
de dirigir, de Katie Mitchell 
(Institut del Teatre i Angle 
Editorial, 2018).  

carlota subirósCom s’ha desenvolupat la teva formació política? 
Quines lluites has heretat dels teus pares? 
En quina mesura les continues? En quins 
col·lectius et reconeixes? En algun moment de 
la teva vida has volgut canviar el món? Fins a 

quin punt et compromets?
La peça que avui compartim amb vosaltres és el fruit 
d’un projecte d’investigació dramatúrgica, escènica i 
actoral entorn d’algunes d’aquestes preguntes. Seguint 
les derives de la intuïció i de la recerca mateixa, 
la nostra atenció s’ha concentrat en els espais de 
la discussió política, l’assemblea i l’aprenentatge 
personal. El nostre subjecte son els diversos 
col·lectius que es constitueixen i es reconfiguren 
contínuament entre la ciutadania, entre la gent del 
carrer.
Lluny de voler desenvolupar cap teoria unívoca, 
l’estratègia formal és la d’un collage que juxtaposa 
diversos fragments emergits al llarg del procés 
de recerca. Recreem o citem directament materials 
documentals audiovisuals, textos, entrevistes i 
converses. Amb el desig explícit de generar un espai 
de reverberació que estimuli el qüestionament, hem 
mirat enrere per trobar forces per tirar endavant. 
Reprenent paraules de Marx a través de Marina Garcés, 
la peça recull un procés d’autoeducació.
L’element central és la idea mateixa de lluita 
contínua, que té moments dramàtics d’efervescència 
al carrer i altres fases molt més soterrades, on 
aparentment les energies es destensen i es dispersen, 
obrint l’espai del desengany, de la derrota, de la 
claudicació. En la idea mateixa de lluita constant 
hi ha implícita un reflexió entorn de l’activisme, 
de la presa de consciència per una dimensió política 
efectiva de les nostres vides. En la idea mateixa de 
lluita constant hi ha implícit un qüestionament de la 
utopia, de l’idealisme, del desig de canviar el món. 
En la idea mateixa de lluita constant hi ha implícita 
una reivindicació del compromís.
              carlota subirós

Fotografia: Kiku Piñol

La peça es basa en dues fonts principals: per una 
banda, l’arxiu cinematogràfic i documental; per 
altra, les converses i entrevistes que hem mantingut 
al llarg d’aquests darrers mesos. Totes les paraules 
i situacions que configuren la peça provenen de 

l’apropiació intencionada d’aquest arsenal compartit.
En aquest sentit, volem agrair la generositat de totes les 
persones que ens han facilitat l’accés a les pel·lícules que 
finalment apareixen citades a la proposta: 

-La reprise du travail chez l’usine Wonder (1968), de 
Jacques Willemont
-Grands Soirs et Petits Matins (1968), de William Klein
-El sopar (1974), de Pere Portabella
-La nova cançó (1975), de Francesc Bellmunt
-O todos o ninguno (1976), de Colectivo Cine de Clase
-Informe general (1976), de Pere Portabella
-No se os puede dejar solos (1979), de Cecilia i Juan José 
Bartolomé
-El astillero (2007), d’Alejandro Zapico
-The Black Power Mixtape 1967-1975 (2011), de Göran Olsson
-50 días de mayo (2012), d’Alfonso Amador
-Informe general II (2015), de Pere Portabella
-La granja del pas (2015), de Sílvia Munt 

Així mateix, agraïm especialment la disponibilitat de totes 
les persones que ofereixen les seves paraules i la seva 
presència a la peça.        

nota sobre els materials

La Ruta 40 és una companyia de 
teatre de text fundada l’any 
2011 a Barcelona. Està integrada 
per Alberto Díaz, Albert Prat, 
Sergi Torrecilla, Maria G. 
Rovelló i Xesca Salvà. Genera 
projectes propis, tant de creació 
com de representació de textos 
ja existents. Ha estrenat 8 
espectacles, a partir de textos 
clàssics (Harold Pinter i 
Thornton Wilder) i contemporanis 
(Josep Maria Miró, Albert 
Arribas, Marc Artigau o Romina 
Paula). Els seus espectacles han 
format part de la programació del 
Festival Temporada Alta, Festival 
Grec, Fira Tàrrega, Fira de 
Teatre de Manacor, BABEL Festival 
(Romania), Teatre Lliure, Sala 
Beckett, La Seca-Brossa o El 
Maldà, entre altres. Ha treballat 
en residència a la Nau Ivanow 
(2013-16) i a L’Excèntrica (2017-
18). L’any 2015 guanya el Premi 
Butaca a millor espectacle de 
petit format per El llarg dinar 
de Nadal i resulta finalista 
del Premi de Teatre BBVA en dues 
ocasions, amb El llarg dinar de 
Nadal i Cúbit.
Aquesta temporada, la Ruta 40 és 
companyia resident de la Sala 
Beckett. 
@laruta40

la Ruta 40
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