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• La Companyia Kadiram Teatre neix a l’any 2012 sota els auspicis de Francesc Amaro,
director professional de teatre amb una llarga trajectòria en el món de l’ensenyament
teatral. El grup està format per alumnes dels cursos d’interpretació que imparteix i es
crea amb la intenció d’investigar els llenguatges expressius que connectin i enforteixin
la relació entre el teatre i la societat canviant i diversa que vivim.

• Si el nostre primer muntatge, Inesperadament l’últim estiu de Tennessee Williams, era
un dels textos més ben construïts pel seu autor a més de ser molt conegut per la seva
adaptació cinematogràfica, amb La nit de les tríbades de Per Olov Enquist van voler
anar una mica més enllà i enfrontar-nos a un text de complicada construcció però un
magnífic exercici per als actors. Després va venir Cosmètica de l´enemic d´Amelie
Nothomb un altre repte, un duel teatral, en ser dos actors en escena durant 70 minuts i
un text sorprenent, un viatge cap a l´infern. Una petita joia que ens ha permès fer el
salt al teatre professional. Hem fet funcions al Teatre Gaudí de Barcelona.

• A continuació va venir El Pelicà d´August Strindberg, vam introduït canvis, vam
actualitzat el text i vam intentat despullar-lo per representar el drama terrible d´una
família en el seu viatge cap a la destrucció. I amb La Gata damunt la teulada, un text
cap dalt del teatre del segle XX, vam tornar als nostres orígens, al nostre autor preferit,
a Tennessee Williams. Actualment hem estrenat dos projectes Carla versió de la
pel·lícula The Party de Sally Potter traduïda i adaptada per Francesc Amaro i Being at
home with Claude de René-Daniel Dubois traduïda per Joan Casas.

• La companyia



L´autor: RENÉ-DANIEL DUBOIS • Autor, director, traductor i actor format a l’Escola Nacional de Teatre del Canadà (1973-
1976) i a l’Institut Alain Knapp de París (1978-1979), René-Daniel Dubois va néixer a
Montreal el 1955. Ha impartit classes a l'Escola Nacional de Teatre del Canadà i al
Conservatoire d'art dramatique de Québec. Cinema, ràdio, televisió, cançó (com a
lletrista), cap dels àmbits de la cultura li és aliè.

• El 1980, el seu primer text, Panique à Longueuil, el va convertir ràpidament com una de
les veus més importants del teatre del Quebec. El 1985, va rebre el Premi del
Governador General per Ne jamais els blâmez beduïns . I aquest mateix any publicava
l´obra teatral Being at home with Claude. Ell mateix va escriure el guió per al cinema i
va ser dirigida per Jean Beaudin. Aquesta pel·lícula va ser seleccionada pel Festival de
Cannes el 1992.

• Algunes de les seves tretze obres teatrals han estat representades a Canadà, Estats
Units, Austràlia i Europa i han estat traduïdes a diversos idiomes. El 2009 va guanyar el
primer premi Michel-Tremblay pel seu text Bob. Aquell mateix anys el seu drama de
suspens 5150, rue des ormes va ser adaptat al cinema. René-Daniel Dubois va formar
part del consell d'administració de CEAD el 1980-1981 i, el 1989-1991, va esdevenir
president.

• Altres obres de Dubois: 2 contes parmi, Tant d'autres pour une tribu Perdue , 26 bis,
Impasse du Colonel Foisy , Le Printemps, Monsieur DesLauriers i Le Troisième fils du
professeur Yourolov , així com la traducció francesa de Timothy Findley´s Elisabeth Rex
(Elizabeth, roi d'Angleterre ) i l'adaptació francesa-canadenca de Mary Jones Stones in
his Pockets (Des Roches dans ses pochés ).



L´OBRA

• La història desenvolupa una reunió a porta tancada entre l'inspector Robert  i Yves, un 
xapero addicte al sexe, que s'acusa de matar al seu amant, Claude, per després refugiar-
se al Palau de Justícia. L’intent de l’inspector per donar un sentit lògic a la història a 
través de la confessió pressionant al xapero fa que  aquest prengui consciència de les 
seves emocions i de què va passar realment. Durant aproximadament una hora i escaig, 
assistim a una investigació policial que ensopega amb el "per què". Per què aquest 
assassinat? Per què la confessió de l´assassinat? Per què aquesta reunió, aquí, al despatx 
d’un jutge? Una hora i escaig  on modernitat i raó es trenquen tractant-se d'entendre. La 
racionalitat no serveix. Finalment? Contrast. Llarg monòleg de l’assassí. I ... l’irracional. 
Les últimes paraules de l’assassí parlant de la víctima: "Jo l'estimo”.

• El text Being at home with Claude amb una estructura aparentment senzilla, aborda 
una situació existencial molt més complexa a través de la investigació policial. I  
transmet la sensació de fragilitat inherent a l’home, detectant amb prudència i 
intel·ligència el dilema entre amor-mort. Es tracta de la confessió d’un amor considerat 
per la societat com a il·lícit, però que, tot i que en la seva absurda bogeria, revela tota 
la seva puresa. Posa en relleu la profunda tragèdia d’aquest sentiment: la dolorosa i 
extrema elecció de Yves de sotmetre’s com l’única víctima de la realitat quotidiana, 
reservant a l’eternitat l´únic moment de pura felicitat i amor absolut pel seu amant. Un 
acte que si aprofundim en les raons del personatge també està mogut per la por davant 
la possibilitat o impossibilitat de canviar radicalment de vida. El text és un flux continu, 
el temps real coincideix amb el temps de l'escena . Un marcatge constant que sembla 
perfilar l'obsessió dels dos personatges. El llenguatge és simple, directe, gairebé primitiu 
i intenta investigar una connexió antiga: entre l´eros i el tànatos.

• Al meu parer, aquest és un dels textos més grans del teatre canadenc en francès. És una 
obra mestra. Entre altres coses perquè aconsegueix interrogar i sacsejar un tabú 
universal: l´assassinat. Being at home ...ens presenta un assassí. És el nostre 
personatge principal, el misteri que crea el thriller. Un assassí és un monstre, però, al 
final, ningú, ningú el veu així. Aquest és el geni de René-Daniel Dubois: Being at home
... és una obra mestra perquè humanitza i singularitza la figura més vil de la nostra 
civilització. Ell canvia la nostra manera de veure el món. I això, crec que és l’essència 
de l’art. Sempre que llegeixo o veig això en una peça, em quedo sense paraules, 
incòmode, serè, perquè alguna cosa en mi es transforma. René-Daniel Dubois em torna 
millor, més curiós, més obert, més suau. I ja que només hi ha dues coses que 
m’importen a la vida:  incomodar als altres i treballar per transmetre aquest trastorn als 
altres. 

• No s´ha estrenat mai a les sales catalanes. L´any 2000 es va fer una lectura 
dramatitzada al Teatre Lliure. Em penso que ja és hora de corregir aquesta anomalia. 



SINOPSI

• Durant una calorosa nit d´estiu a Montreal, dos homes practiquen sexe damunt el terra 
d´una petita cuina. Tots dos es troben entre les restes del que ha estat un sopar 
romàntic. L´Ives és un prostitut addicte a l´àcid i al sexe que sovinteja les zones de 
cruising de la ciutat. Claude és un estudiant i un escriptor prometedor que procedeix 
d´una família respectable. Ell sap que l´Ives és un xapero però aquesta és la situació 
que troba especialment excitant. 

• Durant l´orgasme l´Ives agafa un ganivet del terra i talla el coll del Claude sense 
dubtar-ho. Tres dies més tard l´Ives truca a la policia i decideix lliurar-se encara que 
també avisa a la premsa. L’escèptic inspector que rep el cas no triga en frustrar-se amb 
el jove que només accepta que ha comès el crim. L´Ives es nega a revelar el seu nom, la 
seva adreça o contestar altres preguntes de l´interrogatori. L´inspector creu que el jove 
vol aconseguir notorietat per l´acte que ha comès, en convocar aquest a la premsa. I 
intenta obtenir per tots els mitjans un motiu coherent per aquest acte tan terrible. 



ELS PERSONATGES

• El text de René Daniel Dubois, escrit als anys vuitanta i centrat en la marginació dels 
homosexuals, encara més si són propensos a la prostitució i al consum de drogues, 
desperta dos temes eterns i oposats: el prejudici i l'amor. El text original s’ha adaptat: 
s’han eliminat una part de les connotacions històriques i geogràfiques encara que no es 
renuncia al lloc del text original de Canadà i de Montreal, s’han eliminat dos personatges 
i les redundàncies per amplificar l’eficàcia de la dramatúrgia. Els prejudicis, que no 
només afecten la naturalesa sexual de les persones, sinó que produeixen discriminacions 
de tota mena, lamentablement encara ressonen avui. També hi ha qui creu que les 
persones que es consideren diferents, precisament en nom d’aquesta suposada 
diversitat, no tenen dret a viure els seus sentiments obertament, de fet no tenen dret a 
enamorar-se. Més encara quan es tracta de persones que viuen al marge de la societat, 
com ara xaperos, trans, drogodependents. Tanmateix, oblidem que tota existència conté 
en si mateix el desig d’estimar i de ser estimat, una condició contaminada per la 
imposició d’una societat que té la intenció de decidir quin model d’individu és digne 
d’amor i qui no.

• Yves és un noi que es prostitueix, la seva més que una elecció és una addicció. Viu de 
nit, deambula pels bars a la recerca de clients, està desencantat i endurit, convençut 
que és incapaç de mantenir una relació amorosa. El trobem esgotat, a la sala del Palau 
de Justícia, des de fa més de trenta-sis hores sotmès a un esgotador interrogatori al qual 
es va sotmetre voluntàriament, declarant-se culpable d’un assassinat que sembla que no 
té cap motiu. L’únic concebible, fins i tot per a l’inspector que ha estat al seu davant 
hores i hores, és la incapacitat d’entendre i voler, a causa de les drogues o la bogeria, 
tot i que el jove no mostra cap senyal que pugui donar suport a la tesi. 

• L´obra mostra l’enfrontament entre l’inspector de policia aparentment rígid però 
profundament humà, que viu l’interrogatori com un repte personal, i Yves, esgotat, 
desconcertat i lluitant com una bèstia. Segons la meva visió, l'assassí escapa de les 
preguntes amb la tendència real de la seva ment, que el tornen a la seva vida "normal", 
composta per discoteques, drogues i prostitució. L´Ives lluita fins al final per no revelar, 
ni a l’inspector ni a si mateix, el motiu d’un fet tan absurd. Per tant, l’interrogatori 
experimenta una fluctuació constant: d’una banda, la manifestació de la imaginació del 
xapero en què fuig de la realitat, i de l’altra, la voluntat de l’inspector d’entrar al cap 
de Yves per obligar-lo a tornar a la realitat. Tindrà èxit i la confessió sincera oferirà una 
veritat inimaginable.

• Davant d’aquestes possibles qüestions i preguntes, els dos homes solitaris, l’un davant 
de l’altre, es pregunten sobre què els porta a ser el què són.



PROPOSTA ESCÈNICA

El punt de partida del disseny escènic es basa en la representació 
simbòlica d´un espai i un moment concret, el despatx d´un jutge  com a 
fortí, en el que conviuen, de manera forçada, els dos personatges. 

La cambra transformada de manera improvisada en la sala d´un 
interrogatori, és el ring on s´evoca el present de la tensió/lluita entre 
els dos personatges. 

Hi ha dos homes de posicions socials aparentment diferents, una relació 
que sembla que només gira en les paraules, però que en realitat també 
es crea en la conquesta progressiva de l’espai. Potser el problema és el 
de la identitat. Uns costums, una manera de parlar, una manera de 
viure. Quines són les nostres màscares? I llavors la violència pot ser un 
vehicle per estimar, per trobar el que som i prendre el que necessitem?

Eros/Tànatos, vermell/ negre, llum/foscor, il·lustren i evoquen la revisió 
dels esdeveniments en un context irreal i un temps que es desinfica.



FITXA ARTÍSTICA I TÈCNICA

• Fitxa artística

• Robert SANTI MARGARIT

• Ives DAVID ÒBIA

• Fitxa tècnica 

• Autor RENÉ-DANIEL DUBOIS

• Traducció JOAN CASAS

• Adaptació FRANCESC AMARO

• Ajudant de direcció ALÍCIA MUÑOZ

• Escenografia RAFA HARO

• Tècnic de llum i so RAMON REY

• Moviment TONI VIÑALS

• Direcció FRANCESC AMARO

• Gènere: Drama
• Durada: 70 minuts



CURRÍCULUMS

• Formació acadèmica 

• -Estudis de FP grau Mecànica a la escola Industrial de Sabadell. 
• -Curs Direcció comercial i tècniques de motivació a Esade. 
• (steelpool) 
• -Master en Locució i Doblatge a Campus Training. 

• Formació artística

• Cursos d´iniciació i interpretació impartits per Francesc Amaro.(2009-13)
• Curs de teatre Musical amb Gemma de la Rosa. (2017)
• Curs de tècnica teatral amb Joan Sureda. (2018)

• Experiència artística

• Una trama mal ordida escrita i dirigida per Josep Salomó al Teatre del Sol de Sabadell. 
(2019-20)

• Que no nos dejemos a nadie dirigida per Esteve Martínez (Film) 2019

• Cosmètica de l´enemic d´Amelie Nothomb al Teatre Gaudi Barcelona  (2019)

• La gata damunt la teulada de zinc calenta de Tennessee Williams . Dirigida per 
Francesc Amaro. A l´abril a Porta4 de Barcelona i a l´octubre a l’Alternativa de Sabadell. 
Un ianqui a la cort del rei Artur. Musical dirigit per Gemma de la Rosa basat en el llibre 
de Mark Twain, representat a L’alternativa de Sabadell. Funcions maig. Cosmètica de 
l´enemic al gener a Porta4 (2018) 

• Cosmètica de l´enemic d´Amelie Nothomb. Direcció de Francesc Amaro. Al març i abril 
a Porta 4, al maig a l´Alternativa de Sabadell i al juny a l´Avenç d´Esplugues. Stand Bay. 
Musical de creació pròpia dirigit per Gemma de la Rosa. Funcions novembre a 
l’Alternativa de Sabadell. David el Cancer me salvo la vida. Curt documental amb ficció
de una historia real, dirigit per Nuria Francisco. Produït per Hallfilms. (2017)

• Després de la pluja de Sergi Belbel. Funcions febrer a l´Alternativa de Sabadell, 15 
d´abril a L´Avenç Centre Cultural a Andratx (Mallorca) i maig a Porta4 Barcelona. (2016)

• Després de la pluja de Sergi Belbel. Dirigida per Francesc Amaro. Funcions novembre i 
desembre a Porta4. Funció a MOSTRA´T 15 l´11 de desembre al Centre Cívic Sandaru. 
Premi d’il·luminació i a la millor actriu. (2015)

DAVID ÒBIA MARTINEZ  

Actor 



• Formació acadèmica

• Estudis a nivell de COU.
 Idiomes:  Català, castellà, anglès (nivell avançat), francès, italià, portuguès, romanès, 

alemany (n. Mitjà)

• Formació teatral

• Cursos d’iniciació i interpretació impartits per Francesc Amaro. (2001-02). 
• Curs avançat d’Interpretació impartit per Francesc Amaro.(2010) Curs de Comèdia 

dell´arte impartit per Eugènia González.(2016)

• Premis:
• 2014 Millor Actor a la Mostra de teatre MOSTRA’T 14 per La nit  de  les tríbades (C.C. 

Parc Sandaru)

• Experiència artística

• Cosmètica de l´enemic d´Amelie Nothomb al Teatre Gaudi Barcelona (Juny 2019)

• Vintage Future de Sergi Manel Alonso. Direcció de Sergi Manel Alonso. Al novembre a la 
Sala Disbauxa de Barcelona. La gata damunt la teulada de Tennessee Williams. A l´abril 
a Porta4 de Barcelona i a l´octubre a l’Alternativa de Sabadell. Cosmètica de l´enemic 
al gener a Porta4. (2018)

• David: El càncer me salvó la vida. Curt documental estrenat a l´octubre a la UIC. El 
Pelicà d´August Strindberg al maig i juny a Porta4. Cosmètica de l´enemic d´Amelie 
Nothomb al març i abril a Porta 4, al maig a l´Alternativa de Sabadell i al juny a l´Avenç 
d´Esplugues.  (2017)

• Crónica de un miércoles cualquiera de Sergi Manel Alonso. Direcció Sergi Manel 
Alonso. Al juliol a Porta 4. (2015)

• La nit de les tríbades de Per Olov Enquist, Estrena al maig a Nau Ivanow de Barcelona. 
Funcions a Porta4, C.C. Parc Sandaru, L´Avenç C.C. Esplugues, i l’Alternativa de 
Sabadell. (2014)

• Inesperadament l’últim estiu de Tennessee Williams, Estrena al juliol a Nau Ivanow de 
Barcelona. Representada a Mallorca, en el marc del festival Algarada, a Son Servera el 
25 d’agost.(2012)

SANTI MARGARIT  

Actor 



• Formació acadèmica

• Diplomada en Professorat d’EGB, especialitat Llengua Anglesa
• Idiomes: català, castellà, anglès (nivell Proficiency de Cambridge)

• Formació teatral 

• Cursos d´iniciació i interpretació impartits per Francesc Amaro.(2004-08)
• Curs de direcció d´actors a Porta4 Escola de Teatre a Barcelona.(2016)

• Experiència teatral

• Com a actriu

• La gata damunt la teulada de Tennessee Williams. A l´abril a Porta4 de Barcelona i a 
l´octubre a l’Alternativa de Sabadell. (2018)

• El Pelicà d´August Strindberg al maig i juny a Porta4. (2017)

• Inesperadament l’últim estiu de Tennessee Williams, Estrena al juliol a Nau Ivanow de 
Barcelona. Representada a Mallorca, en el marc del festival Algarada, a Son Servera el 
25 d’agost.(2012)

• Habitacions, adaptació de l’obra Bedroom Farce de l’Alan Ayckbourn, Companyia
Entreacte.cat . Direcció i adaptació de Claudio Barni. Estrenada el 25 d’octubre al C. 
C. Cotxeres Borrell (2009)

• Com ajudant de direcció:

• Cosmètica de l´enemic d´Amelie Nothomb. (2017-19)

• La nit de les tríbades de Per Olov Enquist. (2014)

ALÍCIA MUÑOZ RIVERO 
Ajudant de direcció



• Formació acadèmica 

• Llicenciat en Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona. (2002)

• Postgrau en Arquitectura efímera, esdeveniments i conceptes escènics. Universitat 
Politècnica de Catalunya. Barcelona (2003) 

• Certificat d’Aptitud Pedagògica. Institut de Ciències de l’Educació. Universitat 
Politècnica de Catalunya. Barcelona. (2004)

• Experiència professional.  

• Universitat de Barcelona. Facultat d’Educació. Professor associat al Departament de 
didàctiques aplicades. (2019-20)

• Espai escènic Joan Brossa. Judes Traït. Escenografia. (2019)

• Peixos i peixeres Teatre. Escenografia. (2016-20) 

• LOLA, Festival de teatre del Baix Llobregat. Codirecció. (2013)

• Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament. Professor de secundària 
d’Educació Visual i Plàstica. (2006-20)

• Fundació Pere Tarrés. Formació Consultoria i estudis. Professor. (2002-20)

• Tramateatre produccions. Esparreguera. Escenògraf. (2011-20)

• IN-LOLA, festival de teatre i arts visuals. Esparreguera. Comissariat i exposició. (2010 
-2011)

• Teatre La Passió d’Esparreguera. Direcció artística. (2007-2009)

• Teatre La Passió d’Esparreguera. Escenografia. (2005) 

• Escola Municipal d’Arts Plàstiques. Esparreguera. Professor de dibuix i pintura i expressió 
plàstica. (2004-2009)

• Cavalcada de Reis d’Esparreguera. Carrosses: disseny i construcció.(2004)

• Teatre Municipal de Sant Andreu, SAT!, Barcelona. Disseny d’interior. (2003)

RAFA HARO 
Escenògraf



• Formació acadèmica

• És llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  I en 
Direcció i Dramatúrgia per l´Institut del Teatre (IT). 

• Format com a actor a Estudis Escènics El Timbal, a l´Obrador de la Sala Beckett, i a 
Estudis de Teatre Berty Tovias. 

• Com a director professional

• Cosmètica de l´enemic d´Amelie Nothomb al Teatre Gaudi Barcelona (Juny 2019)

• Cliff d´Alberto Conejero. Temporada a l´Àtic22 del Teatre Tantarantana. Funcions al 
maig. (2018)

• Te voy a matar mamá d´Eduardo Rovner. Funcions al gener i febrer a Porta4 de 
Barcelona. I a l´abril a la Sala  AZarte de Madrid. (2017)

• Hamlet Machine temporada 2012-13 a La Seca-Espai Brossa.              

• Hamlet Machine d´Heiner Müller estrenada a la Nau Ivanow i al BarriBrossa (2011)

• LSF d´Albert Arribas. Projecte final de carrera estrenat a l´Institut  del Teatre. (2011)

• Com a director de Kadiram Teatre

• La gata damunt la teulada de Tennessee Williams. A l´abril a Porta4 de Barcelona i a 
l´octubre a l’Alternativa de Sabadell. Cosmètica de l´enemic al gener a Porta4. (2019)

• Cosmètica de l´enemic d´Amelie Nothomb al març i abril a Porta 4, al maig a 
l´Alternativa de Sabadell i al juny a l´Avenç d´Esplugues. (2018)

• El Pelicà d´August Strindberg al maig i juny a Porta4 (2017)

• La nit de les tríbades de Per Olov Enquist, Estrena al maig a Nau Ivanow de Barcelona. 
Funcions a Porta4, C.C. Parc Sandaru, L´Avenç C.C. Esplugues, i l’Alternativa de 
Sabadell. (2014)

• Inesperadament l’últim estiu de Tennessee Williams, Estrena al juliol a Nau Ivanow de 
Barcelona. Representada a Mallorca, en el marc del festival Algarada, a Son Servera el 
25 d’agost.(2012)

FRANCESC AMARO 

Director escènic   



CONTACTE 

KADIRAM TEATRE 
amaroteatre@gmail.com

626274092

mailto:amaroteatre@gmail.com
mailto:amaroteatre@gmail.com
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