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Els àngels no tenen fills
Del 15 al 19 de juny

Dramatúrgia i direcció: 
Clàudia Cedó
Repartiment: Andrea Álvarez, 
Marc Buxaderas i Berta Camps

Durada: 1h 15min
Espectacle en català

Una coproducció de Mithistòrima 
Produccions, Sala La Planeta i el 
Festival Temporada Alta.

Amb la col·laboració d’Escenaris 
Especials i el suport de l’ICEC, 
l’Ajuntament de Girona i la Diputació de 
Girona.

Per què Els àngels no tenen fills?

“Quan coneixes a una persona amb discapacitat, 
t’adones de seguida que té alguna cosa especial. Et fa 
aprendre el que realment importa de la vida. Aquest es-
perit de superació… aquesta mirada pura. Aquest bon 
humor i aquest amor que desprenen sempre! Nosaltres 
acostumem a anar estressats. 

Ells no! Ells et fan fixar en els detalls, et fan somriure... 
perquè, és clar... pobrets. Són àngels.”

Què legitima a una part de la societat a decidir sobre 
els drets sexuals i reproductius, d’una altra part? Què 
fa creure a una part de la comunitat que és més vàlida 

que una altra per a la maternitat o paternitat? Quins són 
els paràmetres que determinen qui seria o no seria una 
bona mare? Pot una dona amb diversitat psíquica ser 
mare? Pot ser-ho en la nostra societat actual?, amb les 
ajudes socials actuals? Què passa amb els drets dels 
infants, fills d’aquestes dones? Éssers que no tenen 
maldat, que han vingut a la terra per fer-nos aprendre 
coses de nosaltres mateixos: àngels.

I els àngels no tenen sexe, ni tenen fills.

Clàudia Cedó
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Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/els-angels-no-tenen-fills/

Sinopsi

L’obra neix de la inquietud que va generar el darrer 
muntatge de la dramaturga, Mare de sucre, on la ma-
ternitat d’una noia amb discapacitat provocava moltes 
preguntes. Cedó, que també n’és la directora, ha volgut 
aprofundir sobre aquest tema des del teatre documen-
tal i amb part dels protagonistes del darrer espectacle, 
que reflexionen sobre el fet de ser mares i pares per a 
generar un debat entre el públic.

Els àngels no tenen fills qüestiona si és legítim que una 
part de la societat decideixi sobre els drets sexuals i re-
productius, d’una altra part, el perquè es creu que una 
part de la comunitat és més vàlida que una altra per a 
la maternitat/paternitat, quins són els paràmetres que 
determinen qui és una bona mare o si una dona amb 
diversitat psíquica pot ser-ho. L’obra pretén trencar tò-
pics i acostar la realitat de les persones amb diversitat 
funcional.

Clàudia Cedó i el teatre

“Els teatres per mi haurien de ser llocs on a l’escenari 
hi hagués la diversitat que existeix a la nostra societat. 
Amb diversitat física es veu molt clar: si una persona 
va amb cadira i hi ha escales no pot pujar, hem de po-
sar un ascensor. Doncs amb diversitat psíquica potser 
hem d’adaptar el calendari, o potser tenir educadors 
socials... Adaptar-nos perquè aquella persona pugui 
arribar a l’excel·lència igual que qualsevol altra. També 
té el dret a generar cultura, i d’aquesta manera no ens 
estarem perdent la seva veu”.

Fragment de l’entrevista al programa Àrtic de Betevé 
amb motiu de l’estrena de Mare de Sucre al TNC (27 de 
maig de 2021)

“Els qui estan aprenent més coses no són els actors 
amb discapacitat, sinó els espectadors.”

“Altres veus, altres maneres d’expressar-se. De vega-
des, quan estic dirigint muntatges d’Escenaris Espe-
cials no sé si, com a directora, he de corregir o no una 
cosa concreta que fa un intèrpret. Tota l’estona m’estic 
preguntant si el que estic demanant ho faig des de la 
meva mirada, i no estic entenent la proposta de l’actor. 
Això passa també amb actors sense discapacitat. Per 
què sempre busquem una mena de cos i interpretació 
estàndard? Per exemple, un actor gai a qui el director 
digui que té massa “ploma”... És que no es pot interpre-
tar un president de govern amb “ploma”? Per què sem-
pre busquem una mena de cos i gestualitat neutres, per 
començar a treballar? Trobo que això és molt injust.”

Fragment de l’entrevista a Clàudia Cedó realitzada per 
Oriol Puig Taulé a la revista Barcelona Metropolis (abril 
de 2022).

“Els teatres per mi haurien de ser 
llocs on a l’escenari hi hagués la 
diversitat que existeix a la nostra 
societat.”
Clàudia Cedó

https://teatreakademia.cat/espectacle/els-angels-no-tenen-fills/
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Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/els-angels-no-tenen-fills/

Fitxa artística

Dramatúrgia i direcció: Clàudia Cedó
Intèrprets: Andrea Álvarez, Marc Buxaderas 
i Berta Camps
Espai escènic i vestuari: Gemma Moreno
Il·luminació i espai sonor: Lluís Robirola
Ajudant de direcció: Maria Cambil
Acompanyament assistencial i regidoria: Juli Palacios
Management: Roser Soler
Producció executiva: Marta Iglesias i Roser Soler
Fotografia: Sílvia Poch
Vídeo: Clàudia Barberà

Activitats paral·leles

17 de juny (després de la funció):

Col·loqui Post-Funció amb la companyia de l’espectacle 
i la participació de Joan Orriols, professor i pare 
amb discapacitat física, moderat per Marta Iglesias, 
membre d’Escenaris Especials

https://teatreakademia.cat/espectacle/els-angels-no-tenen-fills/
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Escenaris Especials
Escenaris Especials va néixer a Banyoles el 2006 de la 
mà de la psicòloga i dramaturga Clàudia Cedó, amb el 
suport de l’Àrea de Cultura de la ciutat. Cedó havia tre-
ballat com a psicòloga en un centre de deshabituació 
de tòxics i en una fundació per a persones amb tras-
torn d’espectre autista. Feia anys que treballava com a 
professora de teatre, escrivia i dirigia espectacles ama-
teurs a la ciutat.

Es va adonar que a l’Aula de Teatre Municipal de Banyo-
les no hi havia cabuda per a persones amb necessitats 
especials. Amb la inquietud d’unir la psicologia i l’art 
dramàtic, i d’oferir a aquestes persones un espai d’ex-
pressivitat, va crear Escenaris Especials.

Des de llavors el projecte ha anat treballant amb dife-
rents fundacions i ha estrenat més de 40 espectacles. 
A dia d’avui, compta amb 90 alumnes de 9 entitats  pro-
vinents de Banyoles, Girona, Cassà de la Selva i Platja 
d’Aro. 

Escola - Cursos anuals de Teatre

Escenaris Especials organiza classes de teatre d’octu-
bre a juny amb col·lectius que tinguin inquietuds per 
l’art dramàtic i les arts escèniques. Les sessions es 
duen a terme a espais teatrals de les ciutats de Giro-
na, Banyoles, Cassà i Platja d’Aro (CFT El Galliner, La 
Factoria d’Arts Escèniques, Centre Cívic El Mercadal, 
al Casal de la Gent Gran de Cassà de la Selva i a Platja 
d’Aro), es realitzen un dia a la setmana i tenen una du-
rada d’una hora i quart.

A través de les classes setmanals de teatre, s’ofereix 
aquest espai de creativitat i d’expressió a col·lectius 
que usualment no tenen l’oportunitat de ser-ne partí-
cips, treballant així pel dret a l’accés a la cultura i a la 
creació escènica. Per altra banda, a partir de l’espec-
tacle anual, que es crea de forma col·lectiva durant el 
curs, es poden generar nous referents tant en perso-
natges com en històries, creant una escena diversa i 
plural.

Produccions professionals

L’experiència amb el teatre amb persones en risc d’ex-
clusió social ha ensenyat que és de vital importància 
adaptar els processos de creació a les necessitats de 
cada persona; ampliant el període d’assajos, modifi-
cant el text a les paraules més còmodes per a cadas-
cú, comprenent els ritmes de tothom, etc. No es pot 
pretendre fer un espectacle de repartiment inclusiu 
amb els timings d’un muntatge professional. A més a 
més de defensar que és bàsic i valuós pel propi procés 
i resultat de la creació, el projecte defensa que és una 
responsabilitat social fer-ho, de cara a construir una 
societat més justa que permeti que persones amb di-
versitat funcional puguin excel·lir en l’art i no es perdin 
talents pel camí.  És important aquesta adaptació del 
procés així com també, i en conseqüència, l’adaptació 
de la producció. 

Per això i amb voluntat de crear una escena on es vegi 
reflectida la diversitat real de la nostra societat, el 2018 
Escenaris Especials va obrir un nou projecte:  Les pro-
duccions professionals.

Formació a formadors

Durant els darrers anys el projecte s’ha endinsat en una 
nova branca: la formació de futurs professionals. Des 
d’Escenaris Especials col·laboren en forma de semina-
ris a l’Universitat de Girona en el Grau de Psicologia i en 
el Grau d’arts Escèniques. 

Per una banda, la formació en el Grau de Psicologia vol 
donar a conèixer el teatre com a eina d’intervenció psi-
cològica. Tracten de donar eines als futurs psicòlegs 
mostrant les opcions que brinda el teatre i tot el que es 
treballa; la desinhibició, les habilitats socials, l’escolta, 
l’autoestima, etc.

Per altra banda, la formació en el Grau d’Arts Escèni-
ques té un vessant pedagògica. La formació que ofe-
reixen està basada en la pedagogia teatral aplicada a 
col·lectius en risc d’exclusió social.
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Teatre Verbatim i Els àngels no te-
nen fills
El Cicle de Teatre Verbatim, que produeix des de fa uns 
anys La Planeta, s’atura aquest cop en els drets sexuals 
i reproductius de les persones amb diversitat funcional. 
Teatre del testimoni que planteja preguntes que la ma-
joria no s’ha fet segurament fins ara.

El Teatre Verbatim (el mot verbatim té, en llatí, el sentit 
de “reproducció o citació paraula per paraula”, és a dir, 
absolutament literal) és una forma de teatre documen-
tal que va néixer al Regne Unit durant els anys 60-70 
i que es va anar estenent a través del món anglosaxó. 
Aquest tipus de teatre s’ha fet molt popular, fins al punt 
que institucions com ara el National Theatre anglès re-
alitzen cicles de Verbatim i activitats que el promouen.
El Teatre Verbatim es basa en el testimoni oral de la 
gent. Construeix les seves dramatúrgies a partir de fer 
entrevistes amb diferents persones que, d’una manera 
o altra, s’han vist implicades en uns fets reals.

Les entrevistes es graven i aquest material és objecte 
d’un treball d’anàlisi i selecció, fins que finalment se li 
dona una forma dramàtica. Això sí, respectant sempre 
les paraules de les persones entrevistades i les seves 
opinions. En el cas del Teatre Verbatim, el compromís 
ètic de la companyia és fonamental, primer, en la im-
plicació col·lectiva de tots els seus membres durant el 
període de recerca; i després, en l’acord convingut amb 
les persones entrevistades que les seves paraules i opi-
nions seran respectades.

Dins del Teatre Verbatim hi ha hagut diverses tendèn-
cies. Des de les formes més puristes i ortodoxes, en 
les que es mimetitza fins a l’últim detall la manera de 
gesticular i parlar de les persones entrevistades; fins a 
les fórmules mixtes, en les que es combina el material 
de les entrevistes amb informació addicional provinent 

dels mitjans informatius (articles, estadístiques, etc.) 
i/o se li dóna un context fictici; i en última instància, 
combinant també material de ficció creat a partir de 
les entrevistes amb el pròpiament original. En aquest 
sentit, un autor rellevant com David Hare creu que el 
dramaturg ha de ser igual de creatiu quan està treba-
llant en una obra de Verbatim que quan està escrivint 
una obra de ficció ordinària. El repte és trobar l’equilibri 
entre crear un teatre que sigui imaginatiu i interessant i 
que alhora estigui compromès.

En el Teatre Verbatim el dramaturg finalment organit-
za, retalla i transcriu el material seleccionat a partir de 
les entrevistes, fins i tot les pauses i les interjeccions, 
però no afegeix res de la seva pròpia collita, no inventa, 
ja que l’esperit d’aquest tipus de teatre és, precisament, 
ser fidel a la realitat.

Una altra cosa és que damunt de l’escenari el material 
tingui una forma, naturalment, dramatitzada. En aquest 
tipus de teatre són molt comunes les posades en esce-
na brechtianes: no hi ha quarta paret i els actors i les 
actrius parlen directament cap al públic, l’interpel·len 
com si es tractessin de testimonis reals.

Normalment, l’espai escènic és auster, es tracta de tre-
ballar només amb aquells elements que siguin essen-
cials, apostant per un teatre basat principalment en la 
feina dels actors i les actrius.

El Teatre Verbatim és un tipus de teatre coral, que bus-
ca mostrar diferents punts de vista sobre un fet verídic 
o un tema polèmic de caràcter ètic, històric, moral, polí-
tic o científic, i donar veu (pública) a aquelles persones 
i punts de vista que potser no n’han tingut o que a nivell 
mediàtic no se n’ha fet prou ressò. El compromís social 
en aquest tipus de teatre és bàsic, perquè el que vol en 
definitiva és obrir espais de reflexió i de debat amb el 
públic.
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Clàudia Cedó

Dramaturga i directora

És dramaturga, directora de teatre i psicòloga. És coor-
dinadora d’Escenaris Especials, projecte que va crear fa 
12 anys amb la idea de fer teatre amb persones en risc 
d’exclusió social. Ha dirigit i escrit espectacles com Tor-
tugues: La desacceleració de les partícules  -Premi Butaca 
Millor Text 2015-, L’home sense veu, Et planto, DNI  -text 
guanyador Torneig Dramatúrgia Catalunya-, o Ciegos 
-text guanyador Torneo Dramaturgia Madrid-. 

Una gossa en un descampat, estrenada al juliol 2018, va 
estar guardonat amb els Premis de la Crítica al Millor Es-

pectacle, Millor Text i Millor Actriu, amb els Premis Buta-
ca al Millor muntatge de petit format, Millor text teatral i 
Millor direcció, i amb el Premi Núvol Apuntador a la Millor 
Dramatúrgia. El febrer del 2021, estrena una adaptació 
de Canto jo i la muntanya balla, adaptació de l’obra d’Irene 
Solà dirigida per Guillem Albà i Joan Arqué a la Biblioteca 
de Catalunya. 

També el febrer estrena a la Sala Beckett el text Les cro-
quetes oblidades, un espectacle familiar sobre el dol i la 
pèrdua portat a escena per la companyia Les Bianchis i 
dirigit per Israel Solà. El maig del 2021 estrena l’espec-
tacle Mare de sucre al Teatre Nacional de Catalunya, la 
història d’una noia amb discapacitat intel·lectual que vol 
ser mare, del qual firma text i direcció.



Teatre Akadèmia
C/Buenos Aires, 47-49
T/ 934 951 447
Barcelona

Contacte

Entrades:
www.teatreakademia.cat

Fernando Solla
Responsable de premsa
premsa@teatreakademia.cat

Míriam Font
Cap de comunicació i màrqueting
comunicacio@teatreakademia.cat 

Consulta el material 
de premsa

+ INFO

Patrocini Amb el suport de Col·labora Participa al projecte

https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/index.php
https://teatreakademia.cat/
mailto:premsa%40teatreakademia.cat%20?subject=Premsa%20Teatre%20Akad%C3%A8mia
mailto:comunicacio%40teatreakademia.cat%20%20?subject=Premsa%20Teatre%20Akad%C3%A8mia
https://drive.google.com/drive/folders/1q-HNv_D8YJYke6eBxyi_tgPn96WffwJ6
https://drive.google.com/drive/folders/1q-HNv_D8YJYke6eBxyi_tgPn96WffwJ6
https://www.instagram.com/teatreakademia/
https://www.facebook.com/teatreakademia/
https://twitter.com/teatreakademia
https://www.youtube.com/channel/UC3xtZaUThW32pvki8OUqJEQ

