
 



CAPALTARD 

Premi Llorenç Moyà d’Obres Dramàtiques 2017 

https://capaltard1.webnode.es/ 

 

Capaltard està situada en una atmosfera carregada, fosca i densa que pretén endinsar-

se en les relacions entre els personatges, en les seves necessitats vitals, en la seva 

lluita per la supervivència en un entorn hostil, el seu egoisme, les seves debilitats, 

mancances, estímuls i somnis.  

 

SINOPSI 

Na Bàrbara i na Lina són dues germanes orfes de mare que viuen aïllades a una casa en 

companyia de son pare que, malgrat no aparegui físicament a l’obra, és el pes que les 

oprimeix i les va destruint a poc a poc. La lluita de les dues germanes per aconseguir 

sobreviure a la situació de submissió i d’abús de son pare i l’aparició d’en Pere, farà 

que na Lina i na Bàrbara prenguin per camins emocionals i vitals ben diferents que les 

distanciaran l’una de l’altra fins a un punt sense retorn.   

 

PROPOSTA 

L’obra es desenvolupa en una temporalitat desordenada que es basa en tres moments 

de la vida dels personatges. Tots els esdeveniments giren entorn d’un dia en concret; 

“aquell dia”. Però aquests tres moments s’entremesclen, es giren i no respecten 

l’ordre cronològic amb la finalitat que l’espectador vagi lligant els esdeveniments per 

ell mateix i descobrint el secret de les germanes paulatinament. Amb aquesta 

estructura poc convencional oferirem al públic peces d’una mateixa història que pot 

ser interpretada de manera individual segons la percepció de cadascú.  L’espectador fa 

un viatge emocional que el copsa des del primer minut i gairebé sense treva es troba 

amb la resolució final. 

 

 

 



TEMÀTICA 

La història gira entorn del maltractament i l’abús sexual del pare sobre les germanes 

però mai no se’n parla ni es mostren explícitament, sinó que allò que es vol transmetre 

al públic són les conseqüències psicològiques, socials, i de relacions personals 

d’aquests fets.  

Capaltard és una tragèdia que desprèn un caràcter realista que queda reflectit en la 

direcció d’actors i la interpretació.  

El món dels somnis hi juga un paper important i, per tant, se li donarà un tractament 

especial mitjançat mobiliari i ús d’aquest amb l’espai, a més d’una il·luminació molt 

present durant tot l’espectacle. L’obra parla de com els somnis revelen aspectes de les 

nostres vides que romanen ocults fins i tot per a nosaltres mateixos i de la 

interpretació que cadascú fa d’aquests missatges subconscients que rebem. 

Capaltard vol ser una representació de tots aquells records i vivències que ocorren en 

un espai concret, en aquesta ocasió, una casa, i que en queden impregnats com si 

fossin hologrames  que es repeteixen una vegada i una altra, com una condemna o 

com un missatge que té la intenció de ser vist i escoltat.  

Capaltard en certa manera és això; ens endinsem en un espai i un temps en què les 

accions que hi succeïren es resisteixen a desaparèixer i es mostren a l’espectador que, 

finalment, és qui ha de descobrir què ens volen dir. 

 

ESPAI 

L’espai té un caire estètic modern, fugint de la posada en escena clàssica i evocant un 

món oníric que recorda el terror de la narrativa dels contes infantils, l’estètica punk i el 

món valent i transgressor versus la tradició i la contenció. 

Per tal d’aconseguir aquest efecte l’escenografia esdevé senzilla i versàtil. La 

peculiaritat és que el públic veu com l’escenografia flota a l’espai; làmpades i una 

cadira que representa la figura del pare creen un espai oníric i suggeridor.   

Quatre cadires en mode de ring són l’espai escènic i un tocadiscos que esdevé 

protagonista en les emocions dels personatges i del públic. 

 

 

 

 



La il·luminació juga un paper protagonista recolzant 

les escenes amb la seva aportació dramatúrgica. De 

la mateixa manera, succeeix amb la música i els 

efectes sonors. 

I el vestuari ens ajuda a reforçar la idea que a la 

casa on habiten les germanes el temps ha quedat 

ancorat en el passat i que han estat aïllades de 

qualsevol estímul exterior de modernitat o de 

canvi. 

 

INTERÈS CULTURAL, ARTÍSTIC I SOCIAL 

Pensem que és important 
donar visibilitat a les dones que 
escriuen i que escriuen teatre, 
en aquest cas presentem una 
obra d’una dona escriptora i 
mallorquina, dramaturga 
premiada en la XVIII edició dels 
Premis Llorenç Moyà d’Obres 
Dramàtiques; Neus Nadal.  
 
Capaltard és una obra que 
parla de les dones, les seves 
emocions, sentiments, lluites, 
soledats... una visió femenina 
de la societat que ens envolta.  
 
També és un moment de 
reflexió sobre l’abús dels adults 
cap als infants. I de l’abús cap a 
les dones. Volem traslladar a la 
societat la importància de la 
censura social. La societat ens 
cria, ens modela i ens protegeix 
i si aquesta funció social no se 
dóna estem desprotegides 
envers els depredadors 
sexuals.  

 
Des de la professionalitat i sensibilitat del nostre equip artístic, així com la seva ampla 
experiència volem arribar al cor del públic i fer-los reflexionar sobre la part de 
responsabilitat que tots tenim envers el maltractament.  



LES CRÍTIQUES 

RAFA GALLEGO 

“En un ambiente opresivo – y claustrofóbico y 

oscuro y delirante por momentos... – los 

demonios de cada uno y los monstruós del 

entorno inmediato están condenados a 

mezclarse, y a mezclarse mal. El patriarcado, la 

vergüenza, el miedo o la fuerza de la costumbre 

hacen el resto. A partir de ahí solo queda nadar, 

o al menos intentarlo, para huir.” 

“Mantiene el pulso dramático en todo momento. 

Imposible desconectar del interès por conocer el 

devenir de dos Hermanas marcadas por el 

pasado y que viven sus infiernos... imposible no 

querer saber más, llegar hasta el fondo de los 

males, de las locuras...” 

 

J.A. MENDIOLA 

“No és una obra fàcil ni ho pretén. També es 

tracta d’una peça compromesa, que pretén 

denunciar el tema dels abusos silenciats dins 

la família, des d’on mai no surten a la llum, 

amb la complicitat de l’entorn.” 

“Els dos personatges són un dibuix precís, 

tot i estar fets a pinzellades, suaus i al mateix 

temps sòlids. La narració, que va botant en 

el temps, com si fos aleatòriament, forma 

una estructura molt compacta, moderna i 

eficaç. Tot són insinuacions, subtileses 

gravades a sang i foc, que impliquen qualitat 

i moltes possibilitats, amb tan sols una 

esmotxada. De vegades, gairebé sempre, 

menys és més.” 

https://www.arabalears.cat/cultura/Blanc-

negre_0_1967203458.html 

https://www.arabalears.cat/cultura/Blanc-negre_0_1967203458.html
https://www.arabalears.cat/cultura/Blanc-negre_0_1967203458.html


CREACIÓ DE NOUS PÚBLICS 

Capaltard és una obra imprescindible per oferir als joves que poden veure en aquesta 
peça l’abús de poder del mal tractador, però també la complicitat de qui ho consent i 
calla. Volem transmetre que davant el maltractament no hem de callar mai. Per això és 
una bona proposta per treballar a instituts d’ensenyança secundària (sobretot 3er i 4t 
d’ESO i Batxiller) fent col·loquis a partir de pautes concretes donades pel departament 
que s’encarregui de la temàtica tractada i, a més a més, preparar unes fitxes per 
treballar-hi i participar després de l’obra mitjançant una proposta didàctica a través de 
Facebook o altres xarxes socials, aprofitant l’ús de les noves tecnologies i de l’art 
plàstic per vincular nou públic amb el teatre. 

Empatia, responsabilitat, consciència social... són conceptes que estan a l’ordre del dia. 
Volem mostrar la importància i la responsabilitat que comporta viure en una societat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EQUIP ARTÍSTIC 

DIRECCIÓ:  Xavi Núñez 

DRAMATÚRGIA: Neus Nadal 

INTÈRPRETS: Aina Cortès 

 Neus Nadal 

 Pere Mas 

 Jordi Cumellas 

IL·LUMINACIÓ:  Daniel Noceda 

ESCENOGRAFIA I ESPAI SONOR Xavi Núñez i Mals 
Papers 

 

 

 

AINA CORTÈS:  

Premi a Millor Actriu 2014 de l’ATAPIB (Associació de teatres i 

auditoris públics de les Illes Balears). Llicenciada en Psicologia 

per la UIB i postgrau d’Especialista Universitària en Arts 

Escèniques aplicades a l’ensenyament. Diplomada en Arts 

Escèniques al centre Sa Nau i compta amb formació en clown, 

de clown en l’àmbit hospitalari (Sonrisa Médica), teatre de 

gest i dança clàsica i contemporànea. Durant 15 anys  ha sigut 

actriu de la companyia Iguana Teatre. Ha fet feina a diverses 

produccions de La Fundació Teatre Principal, Orbita Editorial, 

el Somni Produccions, Sonrisa médica, etc. Lectures 

dramatitzades dirigides per Carles Canut i representades al 

Teatre Principal, al Teatre de Manacor i al Teatre Romea. Ha estat guardonada en dues 

ocasions al Certamen de Teatre de Consell i del Teatre Principal pels seus muntatges 

com a directora d’escena amb la companyia Lacom.Unitat. Cal destacar la seva 

participació en sèries de ficció emeses a IB3 Televisió i a Tele5, així com diversos 

curtmetratges, spots publicitaris i cinema. Compta amb companyia pròpia, Pecata 

Minuta desde el 2011.  

 

 

 

 



NEUS NADAL 

És llicenciada en Art Dramàtic per l’ESADIB en l’opció textual. Ha participat en 

els muntatges Entremesos, de Llorenç Moyà (2007) i El sol ferit (2008) amb la 

qual va guanyar el premi a la millor actriu en el XX Certamen de Teatre de 

Consell i del Teatre Principal. També va ser actriu i membre fundadora de la 

Companyia “Vualà Teatre” que va guanyar el Certamen de Teatre de Consell i 

del teatre Principal amb l’obra Les senyoretes d’Avinyó (2009). Ha participat 

en els muntatges Croades (2010), dirigida per Pitus Fernández, i Llàstima que 

sigui una puta (2011), dirigida per Aitana Galán. Al 2013 va participar en la 

producció de“La Fornal”  Qui m’ha robat sa roba? dirigida per Joan Gomila. 

També ha treballat en espectacles de teatre de carrer com Els siurells 

mallorquins i en peces de teatre breu (teatre en 13, càpsules teatrals). El 

darrer muntatge en el que ha participat és Veneficus (2016), un espectacle 

multidisciplinari de creació col·lectiva. 

 

 

PERE MAS 

Llicenciat en Art Dramàtic a l’ESADIB i format en dansa contemporània de la 
mà de Maria Antònia Oliver. A Madrid dins el marc del màster d’arts visuals 
del Reina Sofia desenvolupa la seva primera peça de dansa-teatre i participa 
a varies pel·lícules indie.  
De tornada a Mallorca estrena Fuga amb Resderes al Grec de Barcelona. 
Segueix actuant amb la cia. Madame Lena als carrers de Palma i 
Esporles. Compagina la docència amb la interpretació i la dansa durant els 
darrers anys. Presenta la seva segona peça de creació al festival Cíclop de 
Sineu. Actualment segueix treballant la seva segona obra de creació a la Sala 
Delirius i actua a la onzena edició Teatre de Barra, on guanya el premi al 
millor actor. 

 

 

JORDI CUMELLAS 

Diplomat en Interpretació per l`École Internationale de 
Théâtre Jacques Lecoq en 1995, els seus mestres Neil Laboute 
, Phillipe Gaulier, Tapa Sudana, Lilo Bahur, Eric de Bont, Boris 
Rotenstein i Jordi Mesalles. Com actor de teatre treballa amb 
companyies com el Teatre Principal de Palma de Mallorca, 
Teatre del Mar, La Partida Teatre, Iguana Teatre, Eironeia, 
Produccions de Ferro, La impaciència, Remor Teatre, La 
Cubana, Toni Albà, Guix i Murga/Fila 7, Bantam Théâtre. 
Apareix en sèries de televisió com Infidels, Llàgrima de sang, 

L’anell, Un golpe de suerte, Ventdelplà, Jet Lag, El cor de la ciutat o Happy House. En cine treballa com 
actor amb directors com David Blanco, Jaime Rosales, Ramón de España, Antonio Chavarrias.  
Dirigeix espectacles com “La marató” de la Impaciència teatre, “Alouette” de Le Carromato, “Na Keta” 
de Germans Memoli, “CircoMico” i “Consumo Cuidado” de CousCousClown, “Alice” de Bantam Thêatre, 
“La Gran Gala ABC” de The Scalextris Experience (Premi Sebastià Guasch 2000). 
Ha impartit diferents cursos com a docent.  

 



XAVI NÚÑEZ  
Palma 1980. Diplomat en Empreses i Activitats Turístiques i Llicenciat en 
Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona.  
Sempre s’ha sentit atret per altres vessants de la interpretació i és per 
això que es va formar en diferents disciplines com el cant, el doblatge i el 
teatre de gest. Fruit d’aquesta última en destaca l’obra Detrás amb la 
companyia Moveo. Pel que fa a la vessant musical l’hem pogut escoltar a 
l’obra Gurs de la companyia Per Se (Premi al millor projecte musical 2009 
per l’Institut del Teatre/Diputació de Barcelona). 
Ha participat a sèries de televisió com El Cor de la Ciutat, La Via Augusta i 
Llàgrima de Sang (IB3); a pel·lícules com Lo mejor de mí de Roser Aguilar 

o El Cura y el Veneno d’A. Caimari; i a nombrosos curtmetratges i tv-movies com La Jaula i Treufoc d’IB3. 
En teatre l’hem pogut veure en diferents registres en obres com Dones Sàvies, El Mag de la Platja, L’hort 
dels Cirerers, La marató, Yerma... 
A més ha treballat com a autor i director, de la mateixa manera que ho ha fet com a  ajudant de direcció 
teatral i d’òpera. Ha dirigit diferents peces de teatre breu i també ha dirigit i realitzat la dramatúrgia de 
El Pavelló número 6, He vist balenes de La Impaciència Teatre i La Presa de Es Mussol Teatre. 
En producció destaca la seva experiència amb l’Ajuntament de Terrassa – Cultura exercint de regidor 
d’espai escènic, planificant i desenvolupant els esdeveniments culturals i com a supervisor d’un equip de 
treball de producció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



REQUISITS TÈCNICS 
 

* Espectacle adaptable a l’espai proposat. 

 
Il·luminació 

- 24 canals de Dimmer 

- 8 carrers 

- 12 retalls 25º 50º 

- 14 PC 

- 2 PAR Num 5 

- Taula de control programable  

So 

- Potència adequada a l’espai 

- 2 monitors a escenari 

- 1 reproductor CD – USB – ORDINADOR  

- Taula de mescles 

D’altres 

- Infraestructura de senyal i cablejat suficient pels equips 

- Instal·lació de so neta de sorolls 

- Cabina de control amb bona visibilitat de l’escenari 

- Camerinos per als actors i el tècnic 

- Aigües disponibles per a la companyia el dia de funció 

Personal tècnic de la sala*  

- Responsable tècnic autoritzat per la sala 

*No és necessari personal de càrrega i descàrrega 
Mesures mínimes 

Amplària 8 metres 

Profunditat 5 metres 

 

Temps de descàrrega: 20 minuts 

Temps de muntatge:  

 Escenografia 15 minuts 

 Focus i so    3 hores 

 Programació   2 hores 

Temps de desmuntatge i càrrega: 1 hora 

Càmera negra 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRACTACIÓ 

 
PREU DE L’ESPECTACLE: 2000€ + IVA. Si desitja contractar l’espectacle que els 

presentem, posem a la seva disposició els següents números de telèfon on els 

informarem sense cap compromís. 
 

Neus Nadal: 678 443 093  Aina Cortès: 686 679 515 

neus.nadal@hotmail.com ainacortes@hotmail.com 

 

Aquesta obra es presenta en català. 
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