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Una coproducció de la companyia
La Incògnita i el Grec Festival de
Barcelona, amb el suport d’Atrium i el
Teatre Akadèmia.
Espectacle programat dins del cicle
El Batec del Grec, en el marc del Grec
Festival de Barcelona 2022.

Per què Isadora a l’armari?
Hi havia una vegada un sastre que sempre havia volgut
ser Isadora. La Duncan. La mare del gest fet dansa. Durant dècades, mentre prenia mides de cames i ajustava
cises dels seus clients masculins, va tenir-la tancada a
l’armari, en una selecció de teles i gases cada cop més
ingent. El millor era tenir-la a ratlla, amagada. Compar-

tint pis, taller i vida amb un germà castrador, vigilant, i
també sastre en el negoci familiar, era difícil deixar-la
sortir a fer quatre passes de tant en tant. Però dins l’armari, ja no hi cap ni una agulla més i la roba malda per
sortir. Només cal esperar l’oportunitat. L’oportunitat
perquè tot esclati i es desbordi.
Marc Rosich
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Sinopsi
Aquesta peça dibuixa en to de comèdia el retrat, desolador i tendre a la vegada, d’uns personatges marcats
per la necessitat d’escapar, ni que sigui breument, del
món en el qual viuen.
El protagonista de l’obra és un sastre que comparteix
pis i taller amb un germà autoritari que només li permet
realitzar la seva activitat preferida (vestir-se de dona)
quan no el veu ningú. L’única persona amb que ti té tracte és el veí del tercer primera, un actor amb poca feina
que acaba de quedar-se sense parella ni font d’ingressos.

Notes de dramatúrgia i direcció
Hi havia una vegada un sastre que sempre havia volgut
ser Isadora. La Duncan. La mare del gest fet dansa. Durant dècades, mentre prenia mides de camals i ajustava
cises dels seus clients masculins, va tenir-la tancada a
l’armari, en una selecció de teles i gases cada cop més
ingent. El millor era tenir-la a ratlla, amagada. Compartint pis, taller i vida amb un germà castrador, vigilant, i
també sastre en el negoci familiar, era difícil deixar-la
sortir a fer quatre passes de tant en tant. Però dins l’armari, ja no hi cap ni una agulla més i la roba malda per
sortir. Només cal esperar l’oportunitat. L’oportunitat
perquè tot esclati i es desbordi.
I llavors, la pandèmia. I llavors, el confinament. I llavors, el shock. I llavors, l’oportunitat perquè tot esclati
i es desbordi. La pandèmia fa que el nostre sastre es
quedi sol al pis. S’han endut el germà a l’UCI i ell com
a contacte directe ha de complir reclusió. I així Isadora
aprofita l’ocasió per treure el nas... sobretot quan s’adona que cada dia a les vuit el món pot obsequiar-la amb
una allau d’aplaudiments després d’haver ballat de punta a punta del pis. Però l’oportunitat també apareix al
replà: el veí que durant els quinze dies de quarantena
li ha deixat la compra davant la porta acaba coneixent
Isadora. Obertament homosexual, actor a qui la pandèmia ha estroncat tots els projectes, i tot just sortit d’una
ruptura dolorosa, el veí accepta entrar en el joc. Ara que
Isadora balla lliure, per què no fer que es retrobi amb
Sergei, el poeta rus que va ser el seu amour fou?

Una situació inesperada farà que es quedi sol. Aquest
fet li obrirà una porta alliberadora que no s’esperava
pas. I per aquesta porta simbòlica entrarà la dona que
més admira i que sempre hauria volgut ser: la gran
ballarina Isadora Duncan. Això impulsarà al seu veí a
posar-se en la pell del gran amor de Duncan, Serguei
Iessenin.
Serà una feina o un joc, però entre tots dos personatges
s’establirà una relació intensa i profundament humana
que ens farà riure, malgrat el rerefons dramàtic de tot
plegat…

Isadora a l’armari és una obra feta a mida dels instruments d’Oriol Guinart i Jordi Llordella. La idea de posada en escena es basa sobretot en la confiança en els
instruments dels dos actors, en el seu ús de la paraula
excessiva, però també en l’espai dibuixat a través del
gest, del moviment. La peça és una comèdia amb rerefons negre, que mostra les necessitats d’escapisme
que tots tenim mentre el món es desmunta al nostre
voltant, les estratègies de supervivència que el nostre
cap enginya per sobreviure. L’obra, amb les seves capes de ficció damunt de ficció, adopta un llenguatge
irònicament afectat, que tant beu dels melodrames excessius d’un Williams o un Fassbinder, però que també
coqueteja amb un artefacte d’intercanvi d’identitats i
joc pervers que podria recordar- nos a L’amant pinterià,
però també el travestime farsesc d’algunes peces d’Orton. La intenció és, amb un aparent to de comèdia, fer
un retrat desolador d’uns personatges atrapats en un
moment en què tots ens vam sentir posats a prova. I tot,
amb la idea que la promesa del “Junts ens en sortirem”
i “Ens sortirem millors persones” va ser sols un miratge d’il·lusos i que realment ens n’hem sortit pitjor del
que estàvem, una societat en shock, més fràgil i amb
menys capacitat de reacció davant les armes de control
del poder. Així, la peça acaba donant la veu al germà
del sastre, tornant de la seva llarga estada a l’UCI amb
les seves idees retrògrades intactes i sense cap mena
d’epifania, tot per recordar-nos que la prova per la que
hem passat també ha tret el pitjor de nosaltres.
Marc Rosich

Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/isadora-a-larmari/
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Fitxa artística
Dramatúrgia i direcció: Marc Rosich
Ajudantia de direcció: Victòria Pagès
Repartiment: Oriol Guinart i Jordi Llordella
Escenografia i vestuari: Joana Martí
Il·luminació: Mattia Russo
Espai sonor: Ramon Creus Guiu (Milu)
Direcció moviment: Montse Colomé
Assessorament rus: Paula Blanco
Producció: Judit Ferrer (Atrium produccions)
Ajudantia de producció: Jordi Llordella
Fotografies: Manel Marqués

“El meu art és un esforç que vol expressar
amb gestos i moviments la veritat del meu
ésser. He trigat molts anys per trobar el més
petit moviment absolutament veritable”.
Isadora Duncan
“Morir en aquesta vida no és nou però tampoc és nou viure.”
Serguei Iessenin

Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/isadora-a-larmari/
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Isadora l’armari
La història
En la soledat del confinament, un sastre d’una botiga
de barri de vestits d’home, veu l’oportunitat d’adoptar la
personalitat que sempre ha somiat ser, i fa una proposta peculiar al seu veí de replà. La privacitat de la quarantena l’encoratja a fer el que sempre havia desitjat,
que és viure com a Isadora Duncan, personatge que l’ha
fascinat tota la vida. El sastre ha practicat des de petit
el que s’anomena crossdressing i troba en el confinament l’oportunitat perfecta. Crossdresser significa expressar-se amb el gènere contrari que se t’ha assignat,
sense que hagi d’estar relacionat necessàriament amb
la pròpia identitat o orientació sexual. En el cas del sastre, al llarg dels anys de pràctica, ha trobat en Isadora
Duncan, la figura que s’adapta més bé a les seves preferències estètiques i artístiques.

El veí del sastre, és un actor que arriba a la quarantena
sense una carrera sòlida, vivint precàriament de feines
mal pagades en negre com a guia turístic, i que en arribar la pandèmia es troba sense cap ingrés, pocs estalvis i en una situació desesperada patint per un possible desnonament. En aquesta situació, és quan rep la
poc ortodoxa oferta laboral que li fa el seu veí. I hi veu
una bona oportunitat econòmica i alhora un gran i estimulant repte actoral: posar-se a la pell del poeta rus
Serguei Iessenin, que va ser un dels poetes russos més
populars de tots els temps.
L’obra recull, amb molt d’humor, les trobades del sastre
i del veí actor del 3r 1a, i dels seus alter-egos Isadora
Duncan i Serguei Iessenin, establint una intensa relació
peculiar, d’una profunda humanitat i de desenllaç tràgic.
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Isadora l’armari
Els personatges reals
Isadora Duncan
Isadora Duncan (1877-1927) va ser una ballarina i coreògrafa americana, considerada per molts com la creadora de la dansa moderna.
Va néixer a San Francisco, Estats Units. El seu pare, Joseph, va abandonar la família quan Isadora era petita.
Posteriorment, va ser acusat de frau bancari i empresonat. Aquest fet va crear a la llar dels Duncan una difícil situació de penúria econòmica, que va influenciar
en l’allunyament de la família respecte a la fe catòlica
que havien professat (Isadora es va declarar molts cops
com a «atea convençuda»).
Isadora Duncan va deixar l’escola quan tenia 10 anys i
començà amb la seva germana Isabel a impartir classes
de dansa a altres nens del seu barri, mentre sa mare,
Dora, donava lliçons de piano per sustentar la família i
s’encarregava de l’educació dels seus fills. Predominaven en les lliçons musicals Mozart, Schubert i Robert
Schumann, que van tenir una indiscutible influència en
el posterior desenvolupament artístic d’Isadora.
Durant la seva etapa londinenca, Isadora, sempre inquieta i autodidacta, passa llargues hores al Museu Britànic. Li fascinen les expressions artístiques de la Grècia
clàssica i, especialment, els gots decorats amb figures
de ballarines. D’aquestes, adoptarà alguns elements
característics de la seva dansa, com inclinar la testa
cap enrere com les bacants.
És en aquesta època quan comença a consolidar-se
l’estil únic d’Isadora. Es tracta d’una dansa molt allunyada dels patrons clàssics coneguts fins aleshores,
que incorpora escenificacions i moviments que tenien
més a veure amb una visió filosòfica de la vida lligada
potser a l’expressionisme (línia de pensament artístic
incipient en aquella època) i, per tant, a una recerca de
l’essència de l’art que només pot procedir de l’interior.
Isadora era plenament conscient que el seu estil suposava una ruptura radical amb la dansa clàssica i, en
aquest sentit, es veia a ella mateixa com una revolucionària precursora en un context artístic de revisió generalitzada dels valors antics.
Va simpatitzar amb la revolució social i política en la
nova Unió Soviètica, i el 1922 es va traslladar a Moscou.
La seva fama internacional va cridar l’atenció i va donar

la benvinguda a l’efervescència artística i cultural del
nou règim. El fracàs del govern rus perquè complís les
promeses extravagants de suport per al treball de Duncan, juntament amb les condicions espartanes de vida
del país, la van enviar de tornada a Occident el 1924.
Isadora Duncan, va estar casada amb el poeta rus Serguei Iessenin (1895-1925), en un matrimoni molt curt i
intens, en una relació turbulenta i passional.
Sergei Iessenin
Sergei Iessenin (1895-1025) va néixer al llogaret de
Konstantínovo, situat a la província de Riazan en el
marc d’una família de pagesos. Va passar bona part de
la seva infantesa amb els seus avis, que foren bàsicament els que el varen criar. Va començar a escriure poesia a l’edat de nou anys.
El 1912, Iessenin es va traslladar a Moscou, on es guanyava la vida com a corrector en una impremta. Al setembre de 1918, Iessenin va fundar la seva pròpia editorial anomenada “Трудовая артель художников слова”
(“Societat Laboral dels Artistes de la Paraula”). Juntament amb Anatoli Mariengof, va fundar el moviment
literari rus de l’imaginisme.
En la tardor de 1921, durant la seva visita a l’estudi del
pintor Gueorgui Iakulov, Iessenin va conèixer la ballarina estatunidenca resident a París Isadora Duncan, una
dona 18 anys més gran que ell. Ella només sabia una
dotzena de paraules en rus, i ell no parlava llengües estrangeres. Es van casar el 2 de maig de 1922. Iessenin
va acompanyar la seva famosa dona celebritat en una
gira per Europa i els Estats Units. El seu matrimoni amb
Duncan va ser breu i al maig de 1923, va tornar a Moscou.
En l’actualitat, els poemes de Iessenin s’ensenyen als
escolars russos, molts han estat musicats i s’han enregistrat com a cançons populars. El seu suicidi als 30
anys, juntament amb l’antipatia que sentia per ell una
part de l’elit literària, l’adoració de la gent comuna, i el
seu comportament sensacionalista, van contribuir a la
imatge popular, quasi mítica, i perdurable del poeta rus.
La seva obra va estar regida pel simbolisme i el misticisme en una primera etapa, agafant més endavant un
caire realista i vigorós per culminar en el pessimisme i
el cansament, ja que en els últims anys de la seva vida,
la decepció política vers la nova Rússia, la turbulenta
vida sentimental, i la seva possible bisexualitat reprimida, el porten a l’alcohol i a la depressió; i finalment
al suicidi.
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Breus apunts sobre
el crossdressing
El crossdressing és l’acte de portar articles de roba no
comunament associats amb el sexe. Aquest terme s’ha
utilitzat per a propòsits de disfressa, comoditat, comèdia i autoexpressió en els temps moderns i al llarg de la
història.
Gairebé totes les societats humanes al llarg de la història han esperat normes per a cada gènere en relació
amb l’estil, el color o el tipus de roba que s’espera que
portin, i de la mateixa manera la majoria de les societats han tingut un conjunt de directrius, opinions o fins i
tot lleis que defineixen quin tipus de roba és apropiada
per a cada gènere.
El terme crossdressing es refereix a una acció o un comportament, sense atribuir o insinuar cap causa o motius
específics per a aquest comportament. El transvestit
no és sinònim de transgènere.
Hi ha molts tipus diferents de crossdressing i moltes raons diferents per les quals un individu pot participar en
aquesta comportament. Algunes persones es creuen
com una qüestió de comoditat o estil, una preferència
personal per la roba associada amb el sexe oposat. Algunes persones creuen en xocar a unes altres o desafien les normes socials; unes altres limitaran el seva
crossdressing a roba interior, de manera que no sigui
evident. Algunes persones intenten passar com a membre del sexe oposat per tal d’obtenir accés a llocs o recursos que d’una altra manera no podrien arribar.

L’advocació pel canvi social ha fet molt per relaxar les
restriccions dels rols de gènere en homes i dones, però
encara estan subjectes a prejudicis d’algunes persones. Es pot observar que, a mesura que el transgènere esdevé més acceptat socialment com una condició
humana normal, els prejudicis contra el crossdressing
canvien molt ràpidament, igual que els prejudicis similars contra els homosexuals han canviat ràpidament en
les últimes dècades.
La cultura general té opinions molt diverses sobre la
crossdressing femení i masculí. Una dona que porta la
camisa del seu marit al llit es considera atractiva, mentre que un home que porta la camisa de dormir de la
seva dona al llit pot ser considerat transgressiu. Marlene Dietrich en un smoking es va considerar com un
acte d’erotisme. En canvi, Jack Lemmon en un vestit es
va considerar ridícul.
Tot això pot ser resultat d’una rigidesa general del rol
de gènere per als homes; és a dir, a causa de la dinàmica de gènere predominant a tot el món, els homes
sovint troben discriminació quan es separen de les normes masculines de gènere, particularment les variations de la heteronormativitat.
L’adopció d’una roba femenina per part de l’home es
considera sovint un descens en l’ordre social de gènere,
mentre que l’adopció d’una dona del que tradicionalment són roba masculina (almenys en el món angloparlant) té menys impacte perquè les dones han estat
tradicionalment subordinades als homes.
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Companyia La Incògnita
La companyia La Incògnita (Mònica Bofill, Paula
Blanco, Oriol Guinart, Jordi Llordella i Victòria Pagès)
neix a partir d’una fascinació compartida pel text del
dramaturg anglès Nick Payne “Incognito” (Incògnit),
que es va representar a la Sala Beckett al setembre de
2018 com a lectura dramatitzada i que finalment es va
estrenar al Teatre Lliure al març del 2019 amb un gran
èxit de públic i de crítica.

confinament que ha alterat les seves vides. Ens dóna
l’oportunitat de reflexionar sobre la fina línea per on
dancen les nostres voluntats, els nostres desitjos de
ser qui volem ser. Si el món es parés, qui desitjaries
ser? Isadora és aquest viatge al fons del desig.

De la fascinació del cervell passem ara a la fascinació
per la construcció de la identitat del éssers humans,
la manera de ser en el món i com negociem de forma
constant al llarg de la vida aquesta identitat,la qual
está sotmesa a un procés de canvi i evolució permanent.
Sovint la nostra identitat no coincideix amb la imatge
que tenim de nosaltres mateixos, ni el que pensem
de nosaltres mateixos. La filosofía contemporània
ha assumit que no tenim una única identitat sino
múltiples i en molts casos contradicctòries, que están
en lluita constant. I que aquestes identitats no només
depenen de nosaltres sinó de tot el que ens envolta,
especialmente de qui ens envolta.

L’escriptura d’Isadora a l’armari està força avançada
però no completa. Adjuntem escaleta i un parell
d’escenes. L’obra es situa durant el confinament de
l’any 2020 en un espai únic que integra les diferents
trobades amb un element central imprecindible: una
antiga màquina de cosir Singer. La banda sonora de
l’obra inclou poemes musicats en llengua russa del
poeta Serguei Iessenin. Creiem que tots els teatres
poden acollir-la, depenen del pressupost voldríem
incloure video muntatges de les performances
d’Isadora Duncan i imatges de la revolució russa del
2017 que va marcar l’existència del gran poeta rus.

Isadora a l’armari de Marc Rosich s’endinsa en aquesta
lluita identitària de dos personatges en el marc d’un

Marc Rosich
Dramaturg i director
Llicenciat en Periodisme i Traducció i interpretació, i format en l’escriptura dramàtica als seminaris de l’Obrador
de la Sala Beckett. És dramaturg, director d’escena, actor
accidental i traductor literari.
Al TNC s’han pogut veure diverses adaptacions dramàtiques seves de material narratiu: Mequinensa, a partir de
l’obra de Jesús Moncada (Dir. Xicu Masó, 2012); Pedra de
tartera de Maria Barbal (Dir. Lurdes Barba, 2011) i juntament amb Rafel Duran, Mort de dama, de Llorenç Villalonga (Premi Escènica 2010 a la Millor adaptació).
Col·laborador a la dramatúrgia habitual de Calixto Bieito
en espectacles com: Camino Real de Tennessee Williams;
Forests, a partir de diferents peces de Shakespeare; El

Com deia Arthur Rimbaud en un dels seus poemes “Jo
sóc un altre”.

En aquest projecte hi participen els membres de la
companyia Oriol Guinart i Jordi Llordella com a actors i
Victòria Pagès com a ajudant de direcció.

gran teatro del mundo de Calderón; Voices, a modern passion; Don Carlos de Friedrich Schiller; Tirant lo Blanc de
Joanot Martorell i Plataforma de Michel Houellebecq.
Altres dramatúrgies que ha signat són la versió de Hedda
Gabler d’Ibsen dirigida per David Selvas al Teatre Lliure, i
Falstaff, a partir d’Enric IV de Shakespeare, amb el director Andrés Lima al Centro Dramático Nacional.
Entre els seus textos originals destaquen: Rive Gauche;
Car Wash (tren de rentat), N&N, núria i nacho, De Manolo
a Escobar; Surabaya (obra finalista al Premi Fundació Romea 2004) i Copi i Ocaña, al purgatori.
En l’àmbit de l’òpera destaca l’estrena al Gran Teatre del
Liceu de l’òpera de cambra Diàlegs de Tirant e Carmensina, amb música de Joan Magrané i llibret de Marc Rosich.
En el camp del teatre infantil, ha escrit textos per a les
companyies Teatre Obligatori, Clownx Teatre i El Replà.
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Victòria Pagés
Ajudant de direcció
Actriu de teatre, cinema i televisió, compta amb una extensa trajectòria professional difícil de resumir en poques paraules.
Darrerament ha treballat amb Jordi Prat i Coll a Els tres
aniversaris, amb Lluís Homar en les produccions Les noces de Fígaro i L’Art de la comèdia. El florido pensil-Nenes
amb Fernando Bernúes, Molt soroll per no res amb Àngel
Làcer. Dirigida per Joan Ollé ha participat a El somni d’una

Oriol Guinart
Intèrpret
Actor format a l’Institut del Teatre de Barcelona.
L’hem pogut veure, d’entre moltes altres, a les següents
produccions: Galileu dirigida per Carme Portaceli, amb
qui també va treballar a Krum; A teatro con Eduardo dirigida per Lluís Pasqual; Rock’n’roll, Coriolà, Macbeth i
European House dirigides per Àlex Rigola. Adiós a la in-

nit d’estiu, Doña Rosita la soltera, À la ville de... Barcelona, NÔ o El jardí dels cinc arbres, entre d’altres. Amb Abel
Folch Sí, primer ministre, Magda Puyo Parlour song, Mama
Medea, Josep Maria Pou Truca un inspector, Ramon Simó
Escenes d’una execució, 11 de setembre -Les Troianes o Arcàdia per la que va rebre el Premi de la Crítica Teatral de
Barcelona per la millor interpretació femenina. Marburg
amb Rafael Duran, Tirant lo Blanc, Peer Gynt i El rei Lear,
entre d’altres, amb Calixto Bieito.
A la televisió l’hem pogut veure a Merlí, Cuéntame, Sagrada família, Ventdelplà o Nit i Dia; i al cinema a Cerca de tu
casa, Atraco, Ingrid o a El juego del ahorcado.

fància, El rei Lear, Primera història d’Esther, Rosencrantz
i Guildenstern són morts dirigides per Oriol Broggi. Llum
de Guàrdia, L’hort dels cirerers i Coses que dèiem avui dirigides per Julio Manrique. Per aquesta última va rebre el
premi Butaca l’any 2011. Lúcid dirigida per Rafael Spregelburd. Liceistes i cruzados, Eva Perón dirigides per Jordi
Prat i Coll. Yvonne, princesa de Borgonya dirigida per Joan
Ollé, Copi i Ocaña al purgatori dirigida per Marc Rosich,
Natura morta, El diable compartit, Dies meravellosos dirigides per Roberto Romei, Romeu i Julieta sota la direcció
de Josep Maria Mestres, Ròmul el Gran, dirigida per Marta
Domingo o Tenim un Problema d’Àngel Llàcer.

Jordi Llordella

Dei Furbi (Asufre, La flauta màgica i Trilogia Mozart).

Intèrpret
Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona, forma part de la companyia La Incògnita, amb qui
va representar Incògnit de Nick Payne al Teatre Lliure.

També ha participat en espectacles com Liceistes i Cruzados o Els Jocs florals de Can Prosa (TNC, Jordi Prat i Coll),
El jovencito Frankenstein, Sugar, T’estimo, ets perfecte, ja
et canviaré (Elisenda Roca), Yo maté a mi hija (Pep Molina)
o El muntaplats de Harold Pinter, entre d’altres.

Ha treballat també en companyies com Dagoll Dagom (La
nit de Sant Joan) amb qui va rebre el premi Butaca 2011
com a millor actor en un musical, Comediants (Persèfone
i Numeràlia), la companyia del Teatre Romea (Surabaya,
Celebració), Projecte Ingenu (Hamlet, Romeu i Jullieta) o

En televisió ha aparegut en sèries com Com si fos ahir,
39+1, La Riera, Porca misèria, El comisario, Los 80 o Periodistas, i en diverses TV movies, i en cinema ha treballat a
Ocho apellidos catalanes, Ahora o nunca de Maria Ripoll o
amb Pere Portabella a Die Stille vor Bach.
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