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Introducció 

 

      Ruddigore o la nissaga maleïda, una adaptació lliure del musical de Gilbert & 

Sullivan, Ruddigore or the Witch’s Curse, va néixer com a projecte de final de carrera 

de la promoció de l’any 2007 de l’especialitat de teatre musical de l’Institut del Teatre 

(I.T.). Contra tot pronòstic, ha resultat ésser una catapulta cap a la fama per als membres 

d’Egos Teatre, la companyia que es fundà arrel de la presentació del musical, amb les 

incorporacions de Joan Maria Segura, ex-alumne de la mateixa promoció de direcció 

escènica de l’I.T., i el pianista Francesc Mora. En efecte, l’èxit del Ruddigore català ha 

obert a Egos Teatre les portes de molts teatres de Catalunya i d’Espanya, com ara les del 

Teatre Nacional de Catalunya (TNC), on ja els han contractat en dues ocasions, per a 

representar a la Sala Gran La casa sota la sorra, una versió musical de la novel·la de 

Joaquim Carbó, i El crim de Lord Arthur Saville, un musical original a partir del text 

d’Oscar Wilde. 

 

El món de l’espectacle és molt dur, això tothom ho sap. Sobreviure en aquest món 

professional ja és difícil, però encara més inabastable és assolir-hi l’èxit. Que un 

projecte sigui exitós, al nivell que ho ha estat Ruddigore o la nissaga maleïda d’Egos 

Teatre, ni tan sols és quelcom que es contempla quan es crea un primer projecte 

professional. De fet, la Maria Santallusia, una de les actrius de l’obra i co-dramaturga de 

les lletres de les cançons, comentava, el passat dijous 11 d’octubre 2012, que l’èxit de 

Ruddigore va suposar per a tots els membres de la companyia una sorpresa; que “no 

s’ho esperaven”. En Toni Sans, l’Albert Mora i en Rubèn Montañá, altres membres de 

la companyia que també es trobaven allí, assentien mentre la Maria parlava. És més, en 

Sans afegí que quan preparaven l’obra i van haver d’anar a comprar una catifa (tan sols 

unes cadires, uns marcs i una catifa formen l’escenografia del muntatge d’Egos Teatre), 

van comprar “la més barata” que van trobar, atès que el més probable era que aquella 

obra fos representada com a taller de final carrera, una vegada, a l’Institut del Teatre, i 

prou. No podien pas invertir diners propis en quelcom que segurament no tindria 

sortida. Ara, és clar, el baronet del poble de Ruddigore disposa d’una nova i millor 

catifa. 

 

L’espectacle va estrenar-se el 3 de novembre de 2007 al Versus Teatre i  “va estar en 

cartell durant set mesos amb molt bona acollida per part del públic i la crítica.”
1
 Durant 

l’any 2008, va ser nominat a quatre premis Gran Via (rebent el premi a millor 

maquillatge i perruqueria), així com li va ser atorgat el premi a millor espectacle de la 

Fira de Tàrrega i el de millor espectacle musical del Premi de la Crítica de Barcelona 

2007-08. A més, tant el Projecte Alcover (una associació d’entitats municipals i 

productors teatrals que financien gira pels països catalans d’espectacles en català) com 

la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Institut Ramón Llull han 

subvencionat des de llavors la difusió de l’espectacle per nombroses ciutats espanyoles. 

                                                             
1
 http://www.egosteatre.com/ 

http://www.egosteatre.com/
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A dia d’avui, cinc anys després de l’estrena, la companyia Egos Teatre ha celebrat la 

tres-centena representació de la seva opera prima, al Club Capitol de Barcelona. Tot un 

fenomen! 

 

Fer-se un nom en el món del teatre sol ser un procés que pot durar anys. Egos Teatre, en 

canvi, ja s’ha fet un nom en el sector del musical català arrel del seu primer projecte 

com a companyia. L’Anna Alborch, una de les actrius, ens comentava l’11 d’octubre 

que, en l’ambient professional, sovint els anomenen “Els Ruddigore”. Podem doncs 

qualificar l’èxit de l’obra com un petit miracle, com un prodigi d’una companyia novell. 

I això ens porta a preguntar-nos el següent: si l’èxit en els inicis no és gens comú... Què 

fa que aquesta obra el tingués?  

 

En aquest treball, ens dedicarem a analitzar quines han estat les claus de l’èxit del 

Ruddigore d’Egos Teatre. 

 

**** 

 

      El fet que l’obra hagi rebut dos premis a “millor espectacle” o “millor espectacle 

musical” denota la qualitat general del conjunt d’elements de l’espectacle. Per això, en 

la nostra investigació, hem partit de la hipòtesi de que no tan sols un element pot ésser 

el responsable de l’èxit, i hem posat el focus en diferents aspectes, a fi de poder destriar 

amb criteri els màxims responsables de l’èxit del musical. Els aspectes analitzats han 

estat els següents:  

 comparació del text original de William Schwenck Gilbert amb l’adaptació feta 

per Toni Sans i Rubèn Montañá (amb col·laboració de Maria Santallúsia i Albert 

Mora en el text de les cançons) 

 La música d’Arthur Sullivan, arranjada pels germans Mora 

 Les interpretacions textual i vocal per part dels actors. 

 L’aspecte formal del muntatge 

 L’organització i la implicació dels membres de la companyia 

 

Hem analitzat l’èxit de l’obra, considerant aquesta a partir de la seva funció estètica, la 

qual es centra en l’efecte de l’obra artística sobre qui la contempla. Aquest marc teòric 

estètic ens ha estat adequat per a avaluar l’èxit de Ruddigore o la nissaga maleïda, atès 

que les mostres de l’èxit es troben sobretot en la satisfacció i el consum per part de 

l’espectador. Per això les fonts periodístiques (crítiques, articles i entrevistes), així com 

les entrevistes que hem realitzat personalment als espectadors de les funcions de l’onze i 

el vint-i-sis d’octubre 2012, han estat una important font d’informació. 

A més, ens hem decantat per un enfocament contextualista, que es diferencia de la 

concepció aïllacionista de l’art en considerar que, per a valorar una obra d’art, cal sortir 

de l’obra mateixa i tenir en compte el seu context, perquè els coneixements que s’hi 

poden aportar “enriqueixen l’obra, completen l’experiència estètica”.
2
 Per això hem 

                                                             
2
 Valverde, J.M i Campàs, J., Història de les idees estètiques FUOC: Barcelona, 1999, mòdul 4, pg. 21. 
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tingut en compte el context de l’obra: d’on sorgeix, a quina societat va adreçat, quina és 

la implicació dels artistes, etc... 

 

**** 

 

      Les pàgines d’aquest treball estan dividides en dos grans blocs, essent el primer 

molt més dens que el segon. En primer lloc, seguirem un profund anàlisi de les claus 

artístiques de l’èxit del Ruddigore català, mentre que en el segon bloc ens centrarem en 

aquelles altres claus de l’èxit, de caire pragmàtic i circumstancial. 

En efecte, la tesi que aquí presentem és que l’èxit del musical té lloc per la conjunció 

d’aquests tres eixos: l’artístic, el pragmàtic i el cicumstancial.  

 

En el primer eix, cohabiten el text, la música, la part formal del muntatge i les 

interpretacions, tot plegat firmat pel segell de la companyia Egos Teatre, que ha recercat 

en tot moment, unànimament, una unitat artística que és allò que el públic percep com a 

qualitat: la Mar, espectadora de trenta-sis anys del dia 26 d’octubre 2012, digué que 

l’obra li havia agradat molt pel “conjunt, com a espectacle, que és molt rodó i treballat”. 

Veurem que els criteris seguits per a adaptar el llibret original de Gilbert & Sullivan són 

els mateixos que retrobem en analitzar els altres aspectes artístics del muntatge. Un cop 

definides les premisses de l’adaptació, comprovarem que tot s’amotlla a ella.  

 

En el segon i el tercer eix, el pragmàtic i el circumstancial, que unim en el segon bloc 

del treball, analitzarem aquelles dades no artístiques que han col·laborat a impulsar i 

accentuar l’èxit del musical d’Egos Teatre. L’esforç per part dels membres de la 

mateixa companyia n’és molt responsable, com veurem en el primer cas, mentre que el 

segon ens demostrarà que, a vegades, la sort també existeix i dóna un cop de mà. 
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Part I: Les claus artístiques de l’èxit 

 

 

1. L’encert d’Egos Teatre, unes premisses omnipresents 

 
      El passat 11 d’octubre 2012, quan vam entrevistar part del públic que acabava de 

veure Ruddigore o la nissaga maleïda al Club Capitol de Barcelona, vam aprofitar per 

preguntar als mateixos actors què és el que a ells els agradava més del seu muntatge. 

L’Anna Alborch ens va contestar el següent: “que l’obra agrada”. En efecte, els Egos 

són conscients que han sabut atrapar a un públic molt ample i heterogeni. En Joan Maria 

Segura, el director, va comentar igualment a l’entrevista que li va fer el 8 de maig de 

2008 la revista digital Todomusicales, que de l’obra “destacaría que todo el que ha 

venido a vernos, incluyendo a los que odian los musicales, les ha encantado”. Hem 

comprovat que això és ben cert. Les notes globals que demanàrem als espectadors de 

l’11 d’octubre que posessin al muntatge, qualificables del 0 al 10, es situaren entre el 7 i 

el 9;  un 30% dels entrevistats ja havia anat a veure l’obra en el passat, i la meitat dels 

entrevistats la tornaria a veure de nou. A més, tots ells la recomanarien. Pel que fa als 

entrevistats el 26 d’octubre, “Sí” i “molt” foren les úniques respostes que donaren a la 

pregunta “¿T’ha agradat l’obra?”.  

 

Allò més interessant, però, és el que contestaren a les preguntes “¿Per què t’ha 

agradat?” i “Ruddigore porta ara més de tres-centes funcions. Per què creus que ha 

tingut tant d’èxit?”. Entre les divuit persones entrevistades en total entre els dos dies 

mencionats, no trobem una resposta unívoca, no hi ha un element concret que destaqui 

més que els altres. Uns espectadors destacaven quant van riure, d’altres el vestuari i el 

maquillatge, d’altres la música. Més d’una persona dubtava en la seva resposta. La 

Susana, psicòloga de vint-i-set anys, ens deia que “és tot el conjunt. Combina moltes 

coses. Els tocs d’humor, la interpretació, el ritme és molt bo...”
3
. Sembla doncs evident 

que l’èxit de l’espectacle no es deu a un sol factor. En Guillem, d’onze anys, creia que si 

l’obra havia tingut tant d’èxit era perquè es veia tot en conjunt molt ben preparat. Fins i 

                                                             
3
 Anna Zouari, Entrevista als espectadors de Ruddigore o la nissaga maleïda, 26.10.2012 
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tot la directora d’aquest treball, uns dies més tard, havent vist l’obra al Club Capitol, ens 

va comentar personalment el següent: “M'agrada molt el teatre, no tant el musical, però, 

tot i així, l'obra em va semblar un artefacte perfecte.”  

 

D’on sorgeix aquesta sensació de qualitat artística global? Podem afirmar que, sens 

dubte, es despren de la unitat que els Egos han mantingut en tots els aspectes artístics 

de l’obra. Sostenim que aquesta unitat, que correspon a la constant aplicació d’una sèrie 

de premisses en tot el treball artístic, és la principal clau artística de l’èxit del 

muntatge; és el que atorga aquesta cohesió a l’espectacle que el públic rep com a 

globalitat, esdevenint difícil destriar un per què concret de la qualitat. Detallem doncs 

aquestes premisses, les quals per si soles ja són una aportació encertada en el camí de 

l’èxit. 

 

      Reducció, agilitat i senzillesa 

 

No hem d’oblidar que Egos Teatre, en el moment de començar la creació del seu 

espectacle, tenia de dos punts partida antagònics: una obra original molt extensa, 

representada sempre amb àmplies escenografies i prevista per a un nombrós elenc 

d’actors, i la seva realitat: una reduïda companyia de sis actors, un músic i un director, i 

un pressupost ben escàs. És lògic que la reducció hagi estat doncs una de les premisses 

principals de l’adaptació de l’obra original, però observarem que no tan sols s’han reduït 

elements com el text, la música, l’escenografia, etc... per criteri pràctic o econòmic, sinó 

també per criteri estètic, des de la voluntat per part de la companyia de prioritzar 

l’elegància de la senzillesa a l’excés que pot suposar un espectacle més dens. En Rubèn 

Montañá ens ho detalla així: “sóc partidari de fer les coses amb els mínims elements 

necessaris, i que tots els elements que fas servir tinguin un paper important a l’obra.”
4
 I 

això, el públic, ho percep.  

Així ho recalquen les periodistes Silvia González i Marta Pallarès: la primera, en 

l’edició de la revista TeatreBCN de l’abril de 2008, digué que “Fer de la limitació, 

virtut, és el primer encert d’aquest muntatge”; la segona, en la seva crítica Un antídot 

per als “antimusicals” del Diari de Girona, el 5 de maig de 2008, qualificava el 

Ruddigore dels Egos com a deliciós, i precisava que “hi ha qui gaudeix més d’una truita 

de patates que d’haute cuisine. (...) Les grans produccions, els pressupostos desmesurats 

i les megalomanies sovint no serveixen per millorar les obres, sinó que les sufoquen, les 

ofeguen. (...) La virtut de la senzillesa de Ruddigore serveix per donar relleu al que 

realment importa”.  

Per altra banda,  l’Andrea, músic de vint-i-un anys que assistí a la funció del 26 

d’octubre, creia que l’èxit de l’obra era degut a “la frescura que dóna, té una senzillesa 

que et fa estar atent”
5
. Efectivament, veurem que l’aposta per la reducció ha permès 

accentuar un ritme àgil que caracteritza l’espectacle dels Egos (la “frescura” i la 

captació d’atenció de les quals parla l’Andrea), i que observem com a qualitat que en 

                                                             
4
 Anna Zouari, Entrevista als membres d’Egos Teatre, 11.2012 

5 Anna Zouari, Entrevista als espectadors de Ruddigore o la nissaga maleïda, 26.10.2012 
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potencia l’èxit. Veurem que les interpretacions i la posada en escena acompanyen molt 

l’agilitat que ja s’instaura en l’adaptació del text i de la música. 

 

      Adaptació socio-cultural 

 

Com plantejàvem a la introducció, analitzem l’obra dels Egos des d’una perspectiva 

contextualista; per això, no podem obviar que part de l’èxit del musical es troba en la 

seva adequació a la societat catalana contemporània, amb la seva cultura popular. 

Egos Teatre tenia clar a quin públic anava adreçada la seva creació i com podia satisfer-

lo. A l’entrevista que els va fer la revista Entreacte l’1 d’octubre 2007, la companyia 

comentava que “artesanal no vol dir no comercial, al contrari ha de ser una cosa que 

agradi a tothom”, i potser la periodista Marta Pallarès va llegir aquesta entrevista 

abans d’escriure la seva crítica, ja que observem que els Egos continuen talment: “No és 

un plat d’alta cuina sinó un estofat molt ben parit, un plat que satisfà”. Satisfer el seu 

públic, doncs, és una de les premisses seguides pels Egos, com veurem, en cadascun 

dels aspectes artístics de l’espectacle: en el text, les interpretacions i l’aspecte formal del 

muntatge. Atrapen l’espectador amb la combinació d’un cert tipus de ritme, d’estètica, 

d’humor, de vocabulari i expressions lingüístiques, etc... en consonància amb el 

moment actual i amb la societat que els envolta. Panem et circences, però a la catalana, 

i des del segle XXI, o el que vindria a ser una bona tècnica de marketing, atès que, al 

cap i a la fi, tenir èxit en el món del teatre equival a vendre moltes entrades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meva entrada per veure l’espectacle en la seva funció número dos-cents i escaig6 

 

      Comèdia, molta comèdia 

 

“Tot és espatarrant, ple d’acudits que fan les delícies del públic”, diu en Francesc 

Massip a la seva crítica Operetta gòtica al diari Avui del 2 de gener de 2008. Recordem 

que alguns dels espectadors de les funcions de l’11 i el 26 d’octubre ens destacaven 

igualment l’humor com  a virtut de l’espectacle.  

                                                             
6
 Calculem que, si de mitjana els Egos han pogut vendre unes cinquanta entrades per funció (arrodonint a 

la baixa, atès que han estat en teatres de gran capacitat), aquesta entrada deu estar al voltant de la número 

deu mil. 
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No poc lligat a l’adequació socio-cultural, el toc humorístic dóna forma a totes les 

facetes de l’espectacle amb una mateixa plantilla, negra i paròdica. Aquí també, veurem 

com des del text fins a la caracterització dels personatges, passant per tots els elements 

artístics de la creació, els Egos han reforçat amb ganes la comicitat, i aquest és sens 

dubte un dels punts forts de l’èxit del musical. 

Una prova de que d’això últim n’eren conscients tant els Egos com els productors del 

musical és el fet que la crida publicitària de l’espectacle es fés des dels seus inicis 

remarcant el ganxo de l’humor. Com veiem aquí sota, el primer cartell de l’obra, 

dissenyat íntegrament pel Rubèn Montañá per l’estrena de l’espectacle a l’Institut del 

Teatre i reprès pel Versus Teatre, posa en èmfasi l’histrionisme i la caricatura de 

l’estètica i de les interpretacions, la qual cosa deixa entendre que la història que explica 

el musical va en consonància amb aquests elements. Així mateix, el Club Capitol, tot i 

que ha apostat per una presentació més sèria de la imatge de l’espectacle, no ha eludit el 

comentari, sota el títol de l’obra i amb lletres cridaneres, “mortalment divertit!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Cartell del Versus Teatre, temporada 2007-08                  Cartell del Club Capitol, temporada 2012 

 

 

En els següents apartats del capítol, veurem com retrobem les premisses esmentades, de 

forma omnipresent, imprimint aquella coherència global de la qual hem parlat més 

amunt, la qual arrodoneix l’espectacle atorgant-li una qualitat general. 
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2. Transformació del guió original 

       

2.1. L’atribució del mèrit 

 

És evident que part de l’èxit del musical català és degut al text. En Gerard, de vint-i-nou 

anys, espectador de l’11 d’octubre al Club Capitol, va dir que el que més li havia 

agradat de l’obra és l’humor satíric del text. L’Estrella, de la mateixa edat i espectadora 

el mateix dia, va donar per resposta l’argument, i més concretament, la part final del 

mateix. Per altra banda, veiem que la Marta Carnicé elogia el text de Ruddigore a la 

seva crítica La moral a escena, de la revista Quadern de l’1 de desembre de 2007: “Un 

text brillant, irònic (...), que aconsegueix mantenir l’atenció de l’espectador durant els 

80 minuts”. 

 

Ara bé, una pregunta clara se’ns plantejava: a qui hem d’atribuir aquest èxit del text? A 

Egos Teatre, o bé a William Schwenck Gilbert, autor del guió original?  

L’humor satíric i la ironia que destaquen el Gerard i la Marta Carnicé, ja hi eren en el 

text anglès? L’argument de la producció catalana, apreciat per l’Estrella, es manté fidel 

a l’original? Què conserva la versió d’Egos Teatre de l’obra original que mantingui 

l’interès avui en dia del públic català i espanyol? I per tant, fins a quin punt és 

responsable Egos Teatre de l’èxit del text? 

 

L’inici de la nostra recerca es presentava doncs molt clar: el primer que havíem de fer 

era retornar a les fonts originals emprades per Egos Teatre: el guió de Ruddigore or The 

Witch’s Curse, de W.S.Gilbert. A més, vam indagar en el passat dels Egos, a fi de 

conèixer quina ha estat la seva relació amb el guió original, a l’hora de crear la seva 

pròpia versió. Capbussem-nos doncs en els orígens dels dos Ruddigore. 

 

Quan van iniciar el procés del treball de final de carrera, els membres d’Egos Teatre 

tenien en ment adaptar una òpera o opereta ja existent. Així doncs, quan van posar-se a 

buscar material entre els arxius de l’Institut del Teatre, van topar ràpidament amb molta 

informació sobre els noms més coneguts de la història del teatre musical. Gilbert & 

Sullivan són sens dubte dos dels noms més freqüentment esmentats, atès que són 

considerats els pares del teatre musical modern, segons paraules del propi director, Joan 

Maria Segura: “Conocedores de Gilbert & Sullivan, los padres del musical moderno, 

nos introducimos en el mundo de la opereta de finales de s. XIX y nos encontramos con 

Ruddigore” (entrevista de Todomusicales.com, 8 de maig de 2008). L’Anna Alborch 

explica que el que coneixien d’aquests autors els atreia per al projecte: “coneixíem als 

autors per El Mikado i Els Pirates, que havien estat muntats per Dagoll Dagom i ens 

atreia el tema per a fer comèdia.”
7
 En efecte, Gilbert i Sullivan eren a finals de segle 

XIX eminències teatrals, sinònims de qualitat, com destaca el crític d’art Frederick 

Wedmore, en començar així la seva crítica de la funció de Ruddigore del 12 de febrer 

                                                             
7
Anna Zouari, Entrevista als membres d’Egos Teatre, 11.2012. 
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1887, a la revista The Academy: “The production of a new piece by Mr. Gilbert and Sir 

Athur Sullivan at the Savoy has become – in the world of the theatre and in the social 

world besides – an event as important as anything that can occur at the Lyceum or the 

Princess's”
8
. 

 

Ara bé, els Egos eren conscients l’any 2007 de que triaven una obra de la qual no havien 

sentit a parlar abans, la qual cosa denota que és de les menys conegudes del duo Gilbert 

& Sullivan, i que es tractava d’una obra que no havia estat tampoc gaire exitosa en els 

seus inicis: “from the earliest performances its popularity among the wider public of 

suffered through comparison with its wildly successful immediate predecessor, The 

Mikado. As a result there are few opportunities to see professional productions today”
9
. 

L’Anna Alborch, tot i que no és exacta en les seves calculacions, exposa allò que passà 

grosso modo: “Èxit de l'original???? No va tenir èxit... jajajajaja. De fet, es van fer al 

voltant d'unes 100 i pico representacions, però això per l'època era molt poc. I no va 

tenir èxit perquè feia burla de la classe alta del moment, parlava d'esperits i mort i això 

no era gaire atractiu.”
10

 De fet, una anècdota curiosa adorna els inicis de la producció. 

El títol original del l’obra era de fet Ruddygore or the Witch’s Curse, i Gilbert va haver 

de canviar la “y” per una “i”, a petició de molts diaris i espectadors de l’estrena, que 

escrigueren indignats a l’autor, considerant inapropiat el títol original. Aquest 

significava en anglès “Sang maleïda” (ENG: “ruddy”: maleït/da, “gore”: sang)
11

. 

Per això l’obra, que va ser considerada massa escabrosa, després d’acumular dues-

centes vuitanta funcions a partir de l’estrena el 21 de gener 1887, no va tornar a ser 

representada fins l’any1920, després d’haver estat considerablement retallada.  

 

Els Egos, però, no s’enfrontaren al guió de 1920, sinó que van adaptar l’original del 

segle XIX, que ja comptava amb unes poques modificacions que el mateix W.S.Gilbert 

va realitzar durant els dies posteriors a l’estrena al Savoy Theatre de Londres. En el 

prefaci d’aquest guió original se’ns concreta que “The aim of this libretto (...) is to 

present the work as finally revised by Gilbert and Sullivan themselves”; l’obra de base 

de la versió catalana era per tant creació estricta de la parella d’anglesos. A partir 

d’aquí, la traducció del llibret (traducció literal) va córrer a càrrec del cunyat d’en 

Rubèn Montañá, un dels membres de la companyia. Posteriorment, en Toni Sans i en 

Rubèn Montañá adaptaren l’obra traduïda, modificant allò que creien convenient. La 

Maria Santallusia i l’Albert Mora, dos altres intèrprets, co-escrigueren les lletres de les 

cançons amb en Montañá i en Sans. El text de la versió dels Egos no està publicat 

enlloc; per això, ha estat l’Anna Alborch, una altra de les actrius, que ens l’ha 

proporcionat. 

 

 

                                                             
8 http://www.savoyoperas.org.uk/ruddigore/rud2.html 
9 http://diamond.boisestate.edu/gas/ruddigore/web_opera/operhome.html 
10Anna Zouari, Entrevista als membres d’Egos Teatre, 11.2012. 
11 Observem aquí que els Egos van honorar el títol original de l’obra en incloure en el seu títol les 

paraules “o la nissaga maleïda” enlloc de “o la maledicció de la bruixa”. 
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En altres paraules, està clar que els Egos no buscaven un text ben treballat, sinó una 

pista sobre la qual enlairar-se; una obra adaptable, no només quantitativament, atès que 

són sis actors i un pianista, sinó també qualitativament, amotllant l’obra al seu estil 

personal: “El Toni i el Rubèn van anar a parar a Ruddigore i a tots ens va semblar que 

tenia un plantejament on podíem treure molt suc, l’argument, els personatges, 

l’ambientació... Ens deixava fer volar la imaginació i es prestava a poder fer una 

adaptació molt lliure, que és el que a nosaltres ens agrada.”
12

, explica la Maria. 

 

Per tant, tenim clar que els Egos volien fer-se seva l’obra. L’adaptació, segons hem 

pogut comprovar, és radical i molt ben aconseguida, la qual cosa ens permet afirmar que 

els Egos són plenament responsables de l’èxit del text de la seva producció entre 

espectadors i crítics.  

 

Veiem com enfocaren l’adaptació per a assolir aquest èxit. 

 

 

2.2. Dissecció de l’adaptació 

 

En primer lloc, considerem que és positiu presentar un resum dels dos guions. Aquest 

posarà en situació al lector d’aquest treball, i ens permetrà posar sobre la taula, de forma 

                                                             
12 Ibídem. 
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clara, aquelles diferències bàsiques en la trama i els personatges. En negreta, destacarem 

certs elements que es mostren clarament diferents entre ambdues versions. 

 

Comencem pel resum del guió original: 

 

Acte I: En el poble pescador de Rederring, Anglaterra, l’únic en posseir un cos 

professional de dames d’honor, preocupa la solteria de Rose Maybud, la noia més 

bonica i piadosa del poble. Per altra banda, la seva tieta Dame Hannah, també soltera, 

havia estimat Sir Roderic, baronet de Ruddigore, però no s’hi casà perquè estava maleït. 

Una maledicció recau en efecte en els baronets de Ruddigore des que, en temps passats, 

Sir Rupert Murgatroyd va ser maleït per una bruixa, que condemnà a tota la nissaga de 

baronets a haver de cometre un crim diari o, a falta de crim, morir en agonia. L’actual 

baronet és Sir Despard Murgatroyd, el qual comet el seu crim diari sense saber que el 

seu germà gran, Ruthven, va fugir deu anys abans, fent-se passar per mort, a fi d’eludir 

la seva responsabilitat com a baró, i s’amaga entre els vilatans de Rederring, sota la 

identitat de Robin, un granger. Només Adam, el seu criat, coneix la seva vertadera 

identitat.  

L’arribada al poble de Richard, millor amic d’infància de Robin, ara mariner que torna 

d’haver combatut els francesos, dóna un gir als esdeveniments. Robin i Rose s’estimen, 

però no s’ho confessen. Richard, descobrint l’amor tímid de Robin per Rose, s’ofereix a 

declarar-se en nom seu. No obstant això, en conèixer Rose, Richard s’enamora d’ella i 

se li declara. Rose, que fa sempre el que el seu manual de bona conducta indica, accepta 

la proposta. En assabentar-se de la situació, Robin s’enfada. Rose, descobrint llavors 

que Robin l’estima, canvia d’opinió i prefereix casar-se amb Robin.  

Entra en escena Mad Margaret, una dona que es tornà boja després que Sir Despard 

Murgatroyd l’estimés i l’abandonés anys abans. Arriba llavors Sir Despard al poble, 

envoltat del seu cor d’oficials i de les dames d’honor, a buscar una víctima. Les noies, 

espantades, fugen d’escena. Sol, Sir Despard es plany de la reacció atemorida que 

provoca, reivindicant el seu bon cor. Llavors arriba Richard, que confessa al baronet que 

el seu germà gran és viu. Sir Despard, desitjant retrobar la llibertat, surt a buscar Robin. 

En aquest moment, Robin i Rose es disposen a casar-se, envoltats pels cants de joia de 

les dames d’honor. Sir Despard atura la cerimònia i reclama la vertadera identitat de 

Robin. Aquest es plany del seu sort. Richard defensa la seva acusació com a acte moral, 

i Rose abandona Robin, oferint-se a Sir Despard. El cor de dames d’honor aclama el 

nou compromís. Sir Despard, però, rebutja Rose i declara que, ara que torna a ser 

virtuós, torna a estimar Margaret i ha de casar-se amb ella. Margaret accepta feliç i les 

dames d’honor aclamen l’enllaç. Rose, llavors, s’entrega a Richard, i les dames 

d’honor canten el nou compromís. L’acte acaba entre els cants i balls de felicitat de 

tothom, excepte de Robin, l’únic infeliç. 

 

Acte II: A la galeria de quadres del castell de Ruddigore, on pengen retrats de tots els 

avantpassats baronets, Robin, el nou baronet, i el seu conseller Adam, es planyen de la 

seva nova situació. Richard i Rose arriben per a demanar a Robin el seu consentiment 

pel seu casament. Adam suggereix que el seu crim diari sigui emmetzinar-los, però 
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Robin no es veu capacitat de tanta maldat. Mentrestant, Richard canta la seva felicitat i 

Rose la seva incertesa respecte al seu futur, quan Richard marxi al mar. Entra Robin i 

entra en discussió amb Richard, però Rose demana a Robin compassió, i que accepti el 

seu compromís amb Richard en el nom de l’amor vertader que li tenia i de l’amistat 

que l’uneix a Richard. Marxen tots i es queda Robin sol, demanant pietat als seus 

avantpassats pel que fa al crim diari. Els retrats cobren llavors vida. Sir Roderic es 

queixa de que els crims que ha comès Robin fins ara han estat minúcies, que no ha 

matat a ningú, i reclama que mati a una donzella.  Robin es nega, i els fantasmes dels 

avantpassats li fan sentir l’agonia que viurà si no mata la noia. Robin accepta i es 

disculpa, demanant que s’aturi l’agonia. El cor de difunts es disculpa de l’agonia 

causada i torna als seus marcs. Robin demana a Adam que vagi de seguida a buscar una 

donzella al poble i la porti. Marxa Adam i arriben Despard i Margaret, feliçment 

casats. Aquests convencen a Robin que no cometi cap crim i desafiï els ancestres, 

deixant-se morir. Marxa la parella i torna Adam, que ha portat a Dame Hannah a la 

força. Ella, violenta, es defensa i pretén lluitar amb daga amb Robin, per a defensar-se. 

Robin li nega cap mala intenció i agafa por amb les armes. Llavors, Sir Roderic torna i 

reconeix a la seva estimada. Fa fora a Robin, i els dos antics amants recorden el seu 

amor. 

En aquest moment, torna Robin amb tots els personatges de l’obra i el cor de dames 

d’honor. S’ha adonat de que un baronet de Ruddigore tan sols pot morir refusant 

cometre el crim diari, i que això és equivalent a suïcidar-se; per tant, com el suïcidi és 

un crim, Roderic no pot haver mort i ell ja no ha de matar ningú. Sir Roderic, feliç, 

torna amb Dame Hannah, i Robin demana a Rose que torni amb ell. Ella accepta, i 

tothom canta el final feliç (inclòs Rich, que ja ha posat l’ull en Zorah, una de les dames 

d’honor professionals). 

 

Resumim ara el guió dels Egos.  

 

Acte I: En el poble pescador de Ruddigore, els vilatans esperen sense por i amb 

resignació les dotze de la nit, hora en la qual Sir Roderic, baronet de Ruddigore, ha de 

matar algú. El baronet mata a una noia davant dels vilatans, i aquest marxen a casa. La 

Sra. Hannah pren els objectes de valor del cadàver i el prepara per endur-se’l, mentre 

explica el que ha passat: el primer baronet de la nissaga dels Murgatroyd va rebre una 

maledicció per part d’una bruixa:“Tot hereu de Ruddigore en adquirir el seu títol un 

crim haurà de fer per sempre cada dia! Viurà eternament però viurà matant i el dia que 

no ho faci en agonia morirà”
13

. Arriba la seva neboda Rose, i l’incita a trobar aviat un 

marit. Rose estima Robin, un granger del poble, i tot i que l’amor és correspost, Robin 

és massa tímid per a declarar-se. Llavors arriba Richard, natural de Ruddigore, que ha 

tornat al cap de quinze anys d’haver treballat com a mariner, militar, i heroi 

independent. Robin el reconeix de seguida com a millor amic d’infància, i li confessa 

ésser Sir Ruthven Murgatroyd, germà bessó de l’actual baronet. Li explica que deu 

anys abans fugí fent-se passar per mort per evitar la maledicció, sense saber realment 

                                                             
13 Egos Teatre, Ruddigore o la nissaga maleïda, edició no publicada (original de la companyia) (p.4). 
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qui és el que nasqué primer dels dos germans. Per altra banda, Richard, descobrint 

l’amor tímid de Robin per Rose, s’ofereix a declarar-se en nom seu. No obstant això, en 

conèixer Rose, Richard s’enamora d’ella i se li declara. Rose, que fa sempre el que el 

seu manual de bona conducta indica, accepta la proposta. En assabentar-se de la 

situació, Robin s’enfada. Hannah, que s’alegrava pel compromís que creia que hi havia 

entre Robin i Rose, es queda igualment satisfeta amb el vertader enllaç. Rose, 

descobrint llavors que Robin l’estima, canvia d’opinió i prefereix casar-se amb Robin.  

Entra en escena Margaret la Boja, una dona que es tornà boja després que Sir Roderic 

Murgatroyd li fés creure que l’estimava i l’abandonés anys abans. Volent llençar-se al 

damunt de Hannah, que cercava el cistell de la Rose, entren Robin, Richard i Rose a 

separar-les. Arriba llavors el baró de Ruddigore, i els vilatans li canten lloances mentre 

ell reparteix números de rifa. Sir Roderic juga a triar a sorts la seva propera víctima, 

però la gent ha anat marxant dissimuladament durant el sorteig. Llavors, Richard se li 

apropa i li confessa que el seu germà bessó és viu. El baró, desitjant retrobar la llibertat, 

paga a Richard perquè li porti Robin. Richard roba el cistell de pomes de Rose i coloca 

les pomes tot fent un caminet fins al baró. Arriba llavors Robin, resseguint la fruita. 

Roderic reclama al seu germà Ruthven, i s’acusen mútuament de ser el germà gran, 

responsable de la maledicció. Sonen les dotze i mor en agonia Sir Roderic. Rose refusa 

casar-se amb el nou baronet i torna amb Richard. Robin amenaça a Rose de triar-la com 

a víctima de l’endemà, i tots es planyen de la situació actual: Robin, que no es veu 

capaç d’assassinar, Rose i Richard, per l’amenaça, Margaret i Roderic, per la mort 

d’aquest.  

 

Acte II: A la galeria de quadres del castell de Ruddigore, on pengen retrats de tots els 

avantpassats baronets, Robin i la seva nova criada Margaret la Boja es planyen de la 

seva nova situació. Margaret marxa a buscar més mosques que matar, i llavors els 

retrats cobren vida, insultant el baronet. Sir Roderic i els altres esperits es queixen de 

que els crims que ha comès Robin fins ara han estat minúcies, que no ha matat a ningú, i 

reclamen que mati a una donzella.  Robin es nega, i els fantasmes dels avantpassat li fan 

sentir l’agonia que viurà si no mata la noia. Robin accepta i es disculpa, demanant que 

s’aturi l’agonia. Els esperits amenacen una darrera vegada a Robin abans de tornar als 

seus marcs. Robin demana a Margaret que vagi al poble a buscar una donzella, i ella 

marxa. Mentre Robin prepara un verí, arriba Hannah, que com a membre de 

l’Associació de Familiars per a les Futures Víctimes, es queixa de la baixada de 

turisme en el poble i reclama un nou assassinat. El persegueix per a que la mati a ella 

però Robin, atemorit, no s’atreveix. Surt Sir Roderic del quadre per a animar a Robin, 

però Hannah veu l’esperit i crida tant que Sir Roderic, mirant de fer-la callar, la mata. 

Torna Margaret amb un sac, aconsellant a Robin que no l’obri per no veure la cara de la 

noia i que llenci el sac per la finestra. Robin acaba obrint el sac i en surten Rose i 

Richard. Richard desenvaina la seva espasa i Robin agafa el matamosques que li dóna 

Sir Roderic des del quadre, i lluiten. Robin demana a Margaret, que es baralla amb 

Rose, que vagi a buscar ajuda. Richard desarma Robin i l’espasa que ara tenia el baronet 

atravessa Margaret. Aquesta mor. Sir Roderic no valida la mort accidental com a crim, 

i Robin agafa Rose, amenaçant-la de mort. Rose li dóna un cop amb el seu llibret de 
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modals i torna amb Richard. Aquest confessa a Robin que mai li ha caigut bé i beu a la 

seva salut, abans de disposar-se a matar-lo, el verí. Richard mor. Davant d’aquest fet, 

Rose pretén tornar a estimar a Robin, però els llums s’apaguen i quan s’encenen, 

apareix Rose, morta esclafada per un focus. Les dotze apropen i Robin mira cap al 

pianista, que es fa el mort. Desesperat, llepa la copa de verí i mor. 

Finalment, quan sembla que tothom és mort, Robin es desperta i s’exclama, content, que 

és viu. Ha descobert que no calia matar ningú. Suïcidar-se ja és cometre un crim, i 

d’aquesta manera podrà viure per sempre suïcidant-se a diari. Tots els morts acaben 

concloent la burla eterna que suposarà aquest final. 

 

Com hem volgut remarcar amb el títol donat a aquest apartat, es veu clarament en la 

comparació entre els dos resums que l’adaptació del guió original ha estat més aviat una 

transformació.  

 

En efecte, el que destaca en primer lloc dels dos resums és el fort gir argumental que 

donen els Egos al final de l’acte I, i que transforma un final feliç de l’acte en el guió 

original a un final més suspensiu i gens alegre en el guió català. A partir d’aquest 

moment, la resta de l’obra ja no té gairebé res a veure amb l’original.  

En efecte, si bé retrobem molts punts en comú en la història en els dos primers actes, els 

dos segons, com més avancen, més es distancien, acabant amb un final d’allò més 

oposat. L’acte II, en la versió anglesa, té un altre final feliç, tremendament ensucrat: 

culmina en la celebració de l’amor de les diferents parelles que s’han format o reajuntat:  

 

“All.:For happy the lily, 

When kissed by the bee; 

But happier than any, 

A lover is, when he 

Embraces his bride!”
14

 

 

El text català, en canvi, com hem vist, acaba amb la mort de tots els personatges excepte 

un, i cantat en boca dels difunts, que es burlen del mateix final de l’obra: 

 

“Tots: Ves, ara resulta que som uns rucs 

I ho hem descobert per aquest pallús 

Sí, ara els diaris en parlaran 

I els que s’ho llegeixin riuran 

Eternament se’n fotran 

No oblidaran mai que l’hem ben pifiat” 

L’hem ben pifiat!”
15

 

 

                                                             
14

 W.S. Gilbert, Ruddigore or the Witch’s Curse, guió emprat a la funció del 22 de gener 1887 (p.41) 
15

 Egos Teatre, Ruddigore o la nissaga maleïda, op.cit. (p.35) 
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Veiem que sobten també a primera vista els canvis i les novetats en els personatges. En 

efecte, hem de recordar que una part obligada de l’adaptació dels Egos era l’adequació a 

la mida reduïda de sis actors i un pianista sobre escena. Això implicava no només 

retallar un cert nombre de personatges, sinó també fusionar-ne alguns o crear 

intervencions inexistents de personatges per a compensar la quantitat de rol dels 

diferents actors.  

 

Així doncs, si l’obra original estava escrita per a setze actors (8 mortals i 8 fantasmes) i 

per a un nombre indeterminat de membres del cor (“Chorus of Officers, Ancestors, 

Professional Bridesmaids, and Villagers”
16

), l’adaptació dels Egos compta amb sis 

personatges i “Fantasmes varis”
17

, interpretats aquests darrers pels mateixos sis actors 

que interpreten als primers. Ens fixem per exemple en la desaparició del personatge de 

Sir Despard Murgatroyd, que en l’adaptació catalana és fusionat amb Sir Roderic 

Murgatroyd, interpretat per en Toni Sans. Old Adam, el criat de Robin, tampoc existeix 

en la versió catalana. És el personatge de Margaret la Boja, que no es casa en el guió 

dels Egos, qui segueix a Robin com a assistenta. D’aquesta manera, s’elimina un 

personatge que els actors no poden suplir, i es dóna més paper a l’actriu Maria 

Santallúsia; és a dir que es maten dos ocells d’un sol tret. La justificació d’aquest canvi 

en l’argument és donada per la obsessió que marca a Margaret fins al final de l’obra 

(mentre que a l’obra anglesa la seva bojeria acaba quan es casa): ella estima Sir Roderic, 

i si aquest està en un quadre en el castell ella vol ser amb ell. A més, els Egos aprofiten 

el canvi per a portar-lo al límit còmicament parlant; potencien la part tragicòmica de 

Margaret, accentuant la seva obsessió en una confusió envers Robin:  

 

“MAR. Sí, senyor Roderic! 

   ROB. Ruthven! Ruthven!”
18

 

 

Pel que fa a l’aixamplement de rols, destaca el paper de la senyora Hannah que, en la 

versió catalana, té escenes que són de la Rose en l’obra original: en la primera aparició 

de Margaret la Boja manté amb ella un diàleg que manté Rose en la versió original. Per 

altra banda, és inclosa en escenes o no hi era originalment, com per exemple, l’escena 

en la que Richard confessa a Robin que és ell qui es casarà amb la Rose. Mentre que a 

l’escena anglesa l’acció es limita al diàleg entre Richard, Robin i Rose, l’escena 

catalana comença quan la Sra. Hannah està prenent mides a Robin per al seu “tratjo” 

(paraula emprada per Hannah) de casament. No cal afegir que aquest eixamplament del 

paper interpretat per la Lali Camps no només resol els problemes adaptatius, sinó que 

afegeix agilitat a l’escena (ja que té lloc una acció física mentrestant, primer amb Robin, 

i després amb Richard) i en potencia la comicitat. Hannah, en efecte, deixa clar a l’inici 

de l’obra que vol que Rose es casi perquè marxi de casa (“Si aviat no pesques un bon 

marit (...) Doncs et fotré Al mig del carrer!”
19

), i per tant, resulta divertida la seva 

                                                             
16

W.S. Gilbert, Ruddigore or the Witch’s Curse, op.cit., (pàgina s/n.) 
17 Egos Teatre, Ruddigore o la nissaga maleïda, op.cit. (p. 2.) 
18 Ibídem (p.27) 
19 Ibídem (p.16) 
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trivialitat sobre el problema del triangle amorós (a Rose: “Bé, si t’agrada més aquest 

altre! L’important és que siguis feliç...”
20

), estant únicament concentrada en prendre 

mides (a Rose: “Amaga panxa!”
21

). 

 

Fixem-nos ara en els camps semàntics que retrobem ajuntant la majoria de les paraules 

marcades en negrega en els dos resums: 

 

 Guió original: dames d’honor (sis mencions), cor d’oficials, reacció atemorida, 

casar-se, feliç, felicitat (dues mencions), casament, amor vertader, amistat, 

disculpa, casats, cap crim, defensar-se, final feliç. 

 

 Guió dels Egos: resignació, mata (dues mencions), cadàver, heroi independent, 

germà bessó, rifa, paga, roba, s’acusen, mor (tres mencions), amenaça, planyen, 

mosques, amenacen, verí (dues mencions), Associació de Familiars de Futures 

Víctimes, persegueix, matamosques, mort accidental, amenaçant, morta, focus, 

pianista, burla. 

 

Com dèiem més amunt, aquestes paraules no representen a cada guió per si mateix, sinó 

les diferències més marcades entre ambdós guions. En les primeres paraules retrobem 

un camp semàntic de felicitat i amor conjugal, mentre que en el segon grup de mots 

dominen els camps semàntics del crim (mata, cadàver, roba, etc.) i del ridícul 

(mosques, matamosques, mort accidental, burla, etc.) 

 

Què ens deixa entendre això? Doncs que, tal i com hem vist unes línies més amunt, en 

la comparació dels dos finals, els Egos, encertadament, han deixat de banda tota una 

branca de l’argument de Gilbert, per a centrar-se, tan sols, en la part obscura, i 

potenciar-ne la paròdia i la sàtira. Així ens ho explica en Rubén Montañà: “Volíem 

treure partit a la part obscura dels personatges que van acabar quedant. (...) Després 

d’aquest reajustament, i un cop vam tenir clar el caràcter de cada personatge i com 

cadascun d’ells treia profit de la tragicòmica situació sota la qual està sotmès el poble de 

Ruddigore, l’argument va anar evolucionant, i a mida que passa l’obra hi ha cada cop 

menys Gilbert i Sullivan i més creació pròpia.”
22

 

 

Efectivament, “Vici, corrupció i interès substitueixen la virtut, l’horror i l’amor que els 

autors havien volgut imprimir a la peça”, com se’ns diu a la secció “Qui és qui” de 

l’edició del novembre de 2007 de la revista TeatreBCN. 

 Afirmem que això va ser un encert, perquè així ho jutgen també molts crítics, entre 

altres l’Antonio José Navarro, a la seva crítica del 15 de novembre a la revista Èxit: 

                                                             
20 Ibídem (p.14) 
21 Ibídem (p.13) 
22

 Anna Zouari, Entrevista als membres d’Egos Teatre, 11.2012 
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(parlant del director) “Segura ha sabut donar el to tètric i burleta a una peça que si 

s’hagués adaptat respectuosament s’hauria convertit en una mena d’arqueologia”.  

 

Cal recordar, a més, el que ens havia comentat en Rubén sobre fer servir el mínims 

elements necessaris, i que tots tinguin significat. La retallada argumental del guió ha 

tingut sens dubte al darrere la voluntat de recerca d’unitat i senzillesa per part dels 

Egos. Han aconseguit unitat a nivell argumental centrant-se més en la part obscura de 

l’obra, atès que han eliminat les línies argumentals amoroses de la Margaret la Boja i la 

Hannah, el final caracteritzat pel múltiple emparellament, i la constant intervenció de les 

dames d’honor, entre altres. Com hem vist, el gran canvi argumental es produeix a la fi 

de l’acte I, apostant fort per la temàtica negra i paròdica: a la versió catalana, Sir 

Roderic mor en agonia (en lloc de que Sir Despard es casi amb Mad Margaret i ningú 

mori). A partir de llavors, les morts s’acumulen durant el segon acte fins a un final 

tragicòmicament gore, firmat exclusivament per Egos Teatre. 

 

Observem, a més, que la tisora i la recerca d’unitat aporten més agilitat a l’obra. Allò 

que es desvia de la trama principal ralenteix el ritme de l’acció i cansa l’espectador. En 

Montañà subratlla que adaptaren l’obra, en part “eliminant algunes línies dramàtiques 

secundàries”
23

. Podem observar que, en efecte, les escenes que Egos Teatre ha optat per 

deixar de banda no aporten res de nou al desenvolupament de l’acció principal. Per 

exemple, l’obra original comença amb una constatació cantada i parlada de la solteria de 

la Rose, entre Dame Hannah, dues dames d’honor professionals i el cor de dames 

d’honor (“Zorah: Though she’s the fairest flower that blows, No one has married 

Rose!”-
24

); aquesta escena, retallada amb bon criteri a la versió catalana, era 

innecessària ja a la versió anglesa, atès que l’estat de Rose queda manifest en la 

posterior escena entre ella i la seva tieta Hannah: “Ah, Rose, pity that so much goodness 

should not help to make some gallant youth happy for life!”
25

. El guió català elimina 

doncs la primera escena, que podem qualificar d’ensucrada a part d’innecessària (i el 

dolç era un dels ingredients a eliminar en la llista negra d’en Sans i en Montañà), i obre 

l’argument situant-lo a la plaça del poble a les dotze de la nit, hora de l’assassinat, per a 

ubicar des de bon principi l’espectador en l’element clau de la trama: la maledicció dels 

baronets. Més tard, ja a la tercera escena, ens assabentem, com a element secundari, de 

la solteria de Rose.  

 

Com ja hem anat comentant, totes les modificacions fetes pel Rubén Montañà i en Toni 

Sans cerquen la paròdia, la sàtira, la ironia, el riure, en una paraula, l’humor. La Beatriz 

Pulido, en el seu article a El Mundo del 15 de febrer de 2011, deia que “el tono naif de 

la obra ha sido transformado”, i destacava les paraules que en Toni Sans havia dit que li 

afegiren a l’obra original “más salsa y más gamberrismo”. No cal recordar que l’humor 

ha estat un dels factors de més plaer artístic per part dels espectadors de l’obra, i que és 

                                                             
23 Anna Zouari, Entrevista als membres d’Egos Teatre, 11.2012 
24 W.S. Gilbert, Ruddigore or the Witch’s Curse, op.cit. (p.1) 
25

 Ibídem (p.3) 
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una de les premisses que retrobem en l’adaptació del text, donant peu a retrobar-la, a 

conjunt amb aquesta, a la resta de l’espectacle. 

 

Sabem per l’Anna Alborch que la maledicció sobrenatural dels baronets de Ruddigore 

va ser vista des de la perspectiva còmica: “ens atreia el tema per fer comèdia.”
26

 És cert 

que podem veure en l’obra com els Egos juguen a pasar-s’ho bé i a fer riure al públic 

portant a l’extrem la sàtira de la temàtica sobrenatural. La maledicció hauria de ser 

viscuda pels vilatans i el comte des de l’angoixa o com a mínim des de la serietat, com 

és el cas en l’obra original (“All the girls express their horror of Sir Despard. As he 

approaches them they fly from him, therror-stricken”
27

), però en l’obra actual, no 

podem evitar riure quan llegim l’escena on apareix el baró Sir Roderic per primera 

vegada, pretenent triar la seva víctima del dia mitjançant una rifa! La ironia i la paròdia 

desborden del text català. 

 

Per altra banda, denotem que les lletres de les cançons, completament redissenyades, 

aporten un gran efecte extra de comicitat a l’obra, atès que combinen la divertida i 

ràpida música de Sullivan amb un llenguatge molt planer i col·loquial. La intenció de 

crear comicitat a partir del text és òbvia, com podem observar, per exemple, en la 

diferència entre els primers fragments de la cançó número 10 de la versió anglesa, que 

és la 7 de la versió catalana, els quals tenen un estil ben contrastat:  

 

Versió anglesa 

“Ensemble:  

In sailing o’er lif’es ocean wide 

Your heart should be your only guide; 

With summer sea and favouring wind, 

Yourself in port you’ll surely find. 

 

Richard: 

My heart says, “To this maiden strike- 

She’s captured you. 

She’s just the sort of girl you like- 

You know you do. 

If other man her heart shoul gain, 

I shall resign.”
28

 

 

 

 

Com a dada significativa, observem que, en el fragment anglès, els personatges es 

parlen a si mateixos en segona persona del singular, mentre que en el fragment català, 

                                                             
26

 Anna Zouari, Entrevista als membres d’Egos Teatre, 11.2012 
27 W.S. Gilbert, Ruddigore or the Witch’s Curse, op.cit. (p.18) 
28 Ibídem., p. 13 ( i p. 14 de la versió catalana) 

Versió catalana 

“ Tots: 

Un altre cop i per variar 

Res no és senzill 

S’ha d’enredar 

No està tot dit 

Però he decidit 

No anar-me’n sol a fer non non 

 

Richard:  

Aquest cop no tinc gaire clar qui guanyarà 

El meu cor diu que seré jo, que estic més bo 

Però la noieta està dubtant, deu ser miop 

Sort que en Rob que és un encantat m’ha 

defensat 

Serà per a mi!” 
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parlen al públic, en primera persona del singular. Això acosta més els personatges al 

públic, facilitant la identificació, i per tant, el riure.  

A més, part de la comicitat d’aquest fragment rau en el tractament dels personatges, 

que també va en aquesta direcció en la resta de l’adaptació del text. Robin i Rose, per 

exemple, són dos personatges poc vius en l’obra original: simples i ingenus. En canvi, la 

versió catalana ens mostra una Rose més pícara (“Aquesta nit no me’n vaig so la al 

llit”
29

) i un Robin amb sentit de l’humor (parlant de la víctima que fugia corrent del 

baró i que ha recorregut una llarga distància: “Uf! Doncs deu haver arribat morta”
30

).  

Més amunt destacàvem també l’accent còmic posat en Margaret la Boja i en la Sra. 

Hannah. També cal doncs que destaquem la comicitat de Sir Roderic a l’obra catalana. 

De la comicitat dels personatges, però, en parlarem més profundament en els apartats de 

l’estètica i la interpretació. 

 

En general, l’estil dels Egos és molt més desenfadat i juganer que el de Gilbert, i cal dir 

que l’obra dels Egos és plena de frases divertides, sovint jugant amb humor absurd. A 

tall d’exemple, remarquem el moment quan Robin explica a Richard que ningú sap quin 

dels dos germans és el gran, perquè quan van néixer, el seu pare era al poble perseguint 

una víctima. Llavors Richard pregunta “Però, i la vostra mare?”, i Robin contesta “No 

hi era”. L’acció dramàtica, a part dels discursos dels personatges, és també plena de 

moments absurds, com la mort de Sir Roderic, que provoca el riure a través d’una 

broma per a l’espectador: 

 

“(ROBIN es retorça amb un gest de dolor) 

                                      SIR R. Ha! Ho sabia! Jo sóc el més jove! 

                                      ROB. Oh, quin mal! Quina rampa! 

                                      SIR R. Una rampa? (mor en terrible agonia)” 

 

Finalment, hem de destacar, pel que fa a l’adaptació del text, l’adequació al context 

social i cultural actual. Per una banda, són eliminades aquelles referències a elements 

de l’Anglaterra decimonònica que no ens són propers. Per exemple, la cançó on el 

personatge de Richard es presenta a la versió catalana, explicant el seu recorregut 

personal, a la versió anglesa es centra en un episodi que visqué com a mariner, pel qual 

s’ha de tenir present l’etern conflicte anglofrancès (i més, en època colonial) i en el qual 

es deixa en ridícul als mariners anglesos (Richard farda d’haver tingut pietat d’un 

vaixell francès quan de fet no atacaren per por a la superioritat dels seus canyons: “We 

were hady British tars Who had pity on a poor Parley-voo, D’ye see?”
31

).  

Per altra banda, s’inclouen nombroses referències a la cultura popular catalana, sobretot 

a nivell de lèxic i d’expressions (“Vet aquí un gos que això s’ha fos, Vet aquí un gat que 

s’ha acabat (...) I tot es conjura a tocar-te els ous”
32

), així com observem al·lusions al 

                                                             
29 Egos Teatre, Ruddigore o la nissaga maleïda, op.cit. (p.15) 
30 Ibídem, p. 7 
31W.S. Gilbert, Ruddigore or the Witch’s Curse, op.cit., (p.8) (Parley-voo: manera antiga d’anomenar els 

francesos, al·ludint a la pronúncia de l’expressió “Parlez-vous français?” 
32 Egos Teatre, Ruddigore o la nissaga maleïda, op.cit., (p. 25) 
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moment històric català actual: “Lluitar per un país està molt desfassat, Sens dubte és 

millor ser un heroi independent! I aleshores em vaig fer free-lance!”
33

. Això sens dubte 

fa més proper al públic el contingut de l’obra, i permet mantenir viu el seu interès. 

A més, gairebé sempre, observem que les referències culturals, molt nombroses, es 

conjuguen amb l’humor que és també present, línia sí, línia no. Un petit detall que ens 

exemplifica això és el següent fragment de la versió catalana, corresponent a l’escena en 

la qual Robin i Richard es retroben després de quinze anys: 

 

“ROB. (...) M’he comprat una caseta, crio bestiar, m’he apuntat a la coral del poble,      

(vergonyós) he conegut una noia... 

RICH. Que què? 

ROB. Que he conegut una noia. 

RICH. Que has menjat carn d’olla? 

ROB. No! Que he conegut una noia. 

RICH. Que t’ha crescut la...? 

ROB. Bueno... 

RICH. Seràs bandarra...!”
34

 

 

No cal dir que aquest fragment no té equivalent en l’obra anglesa, en la qual els dos 

personatges s’entenen des del primer moment: 

 

“ROB. Alas, Dick, I love Rose Maybud, and love in vain! 

RICH. You love in vain? Come, that’s too good! (...)”
35

 

 

Un altre petit exemple que no em vull estar de donar, també pura invenció dels catalans: 

Richard explica així a Robin que ell va posar-li el sobrenom que odiava a l’escola, 

perquè li tenia enveja: 

 

“RICH. Mai t’he suportat. Em vas fer venir ganes de vomitar des del primer dia que et 

vaig conèixer. Tot enclenxinat, amb la teva maleteta nova plena d’accessoris! Sempre 

em vas refregar per la cara el teu estoig pelican de 36 colores, el teu compàs metàl·lic 

que no es bellugavai feia cercles perfectes...”
36

 

 

Riure assegurat, per a aquells que hagin anat a l’escola per aquí a prop, en l’època 

contemporània! 

 

 

 

Com a petita conclusió d’aquest apartat, m’agradaria tractar dos punts.  

 

                                                             
33 Ibídem, pg. 12. 
34

 Ibídem (p.9) 
35 W.S. Gilbert, Ruddigore or the Witch’s Curse, op.cit (p.9) 
36 Egos Teatre, Ruddigore o la nissaga maleïda, op.cit. (p.34) 
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En primer lloc, m’agradaria destacar que hem dedicat tantes pàgines a analitzar les 

diferències entre la versió original i la catalana, perquè al cap i a la fi, l’espectacle 

sencer es basa en una adaptació lliure de l’obra de W.S. Gilbert. Per tant, les premisses 

que hem esmentat prenen forma en primer lloc en l’adaptació textual, i és com a 

complement, tot i que no de forma secundària, que els altres elements artístics 

s’amotllen a l’adaptació del text i dels personatges creats en primera instància.  

 

En segon lloc, i donada la gran transformació del guió que hem pogut observar, i l’èxit 

del text d’Egos Teatre entre el públic i la crítica, m’agradaria homenatjar els adaptadors 

de l’obra escrita, amb paraules emprades per Javier Villán, en el seu article al diari El 

Mundo, del 8 de març del 2011: “O sea que Rubèn Montañá y Toni Sans  son dos 

pilares de la obra”. 
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3. La música: en deute amb Arthur Sullivan 

 

Sens dubte la música del Ruddigore català ha agradat al públic. El Luis, de vint-i-vuit 

anys, espectador de l’11 d’octubre, comentava que la música i el cant eren el que més 

l’havia agradat de l’obra, així com la Maialen, de trenta-quatre anys, que destacava en la 

mateixa pregunta la música en general, tenint en compte la composició i el cant. 

 

Ja que aquí també es tractava de referir-se a un material elaborat al segle XIX, en aquest 

cas per Arthur Sullvan, se’ns plantejava doncs igualment la qüestió de l’atribució del 

mèrit. És la música mèrit dels Egos? Fins a quin punt? I per tant, correspon part de l’èxit 

de Ruddigore o la nissaga maleïda a Arthur Sullivan? 

 

Les fonts periodístiques ens poden aclarar bastant aquest punt, si ens deixem guiar, no 

pas pel que ens diuen, sino pel que no ens diuen. En efecte, si ens fixem en la gran 

col·lecció d’articles, crítiques, entrevistes i documents televisius revisats, les mencions 

a la música (com a partitura, sense tenir en compte el cant) són tan sols dues, i poc 

desenvolupades. La primera apareix al Què Fem de La Vanguardia del dia 11 d’abril 

del 2008: “A la gràcia del llibret i de la música, s’hi afegeix en aquest cas la d’una jove 

formació plena d’excel·lents intèrprets i imaginatius recursos escènics”. La segona la fa 

la Rosana Torres a la seva crítica a El País el 15 de febrer de 2011, començant 

l’enumeració de les qualitats de Ruddigore o la estirpe maldita (títol que rep l’obra en 

els bolos per Espanya) amb la frase: “Tiene buena música”. Aquesta falta de comentaris 

sobre la música ens permet intuïr que poc hi tenen a veure els Egos en aquest aspecte. I 

escoltant les cançons del musical anglès ens adonem que això és bastant cert.  

 

El text pateix una transformació radical, però no és el cas de la música. Tot i que amb 

algunes modificacions, la música del Ruddigore català segueix sent l’original de 

Sullivan, com deixen constància la portada del guió tècnic dels Egos i el programa del 

Club Capitol de la temporada d’octubre-novembre 2012: “MÚSICA: Sir Arthur 

Sullivan”. Tan sols els arranjaments corren a càrrec dels germans Albert i Francesc 

Mora. 

 

Així doncs, la música, més que ser adaptada, és àmpliament escurçada i a vegades 

canviada de lloc. Analitzem doncs quins han estat els canvis concrets en l’arranjament, 

i per a mirar d’entendre’n els motius, incloem en la observació també el contingut de les 

cançons que acompanya la música, ja que un moviment en la música (extern) pot ser 

senyal de la voluntat d’un canvi en l’argument (intern). Per a evitar confusions, en xifres 

romanes marcarem les cançons originals, i en xifres àrabs les de la versió catalana. 

 

Cançó nº 1 (I):  la música es manté igual, amb tema i personatges diferents (s’eludeix 

solteria de Rose per part de les dames d’honor per centrar-se en la presentació dels 

vilatans de Ruddigore) 
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Cançó nº 2 (II): Igual. 

 

Cançó nº 3 (III): La música és més curta  (la quarta estrofa, repetitiva i innecessària, és 

eliminada), i s’alternen cantant els personatges de Hannah i Rose enlloc de que Rose 

canti sola. Això dóna més paper a la Lali Camps, més agilitat a l’acció dramàtica, i més 

comicitat a l’escena. 

 

Cançó nº 4 (IV): És més curta i la lletra és més còmica, amb un final més coherent. En 

efecte, en acabar-se la cançó, a la versió anglesa Robin i Rose marxen de l’escenari, 

sense cap motiu; en canvi, els Egos han introduït una senzilla frase que dóna peu a Rose 

a marxar: “La tieta! Me n’he d’anar!”
37

. 

 

Cançó nº V: desapareix en la versió catalana. Això amenitza l’entrada del personatge de 

Richard, que no és introduït pel cor de dames d’honor. A més, la música és una 

repetició d’acords de la cançó nº 1. Tot plegat aporta més agilitat a l’escena i a l’obra. 

 

Cançó nº VI: Esdevé la nº 6. Richard canta el seu passat a Rose, no a Robin ni de cara al 

públic. Això alleugereix la transició de les escenes (Rich comença dialogant amb Robin 

enlloc de cantant un solo acompanyat pel cor) i serveix a Richard per a presentar-se a 

Rose, que no el coneix, i lligar amb ella. A més, s’eliminen les estrofes repetitives, 

alleugerint i agilitzant l’acció. 

 

Cançó nº 5 (VII):  La lletra és molt diferent i molt més còmica. La cançó s’accelera al 

final, en un joc de velocitat vocal i coreogràfica amb el pianista, que és un personatge 

més. Enlloc d’acabar amb la nota tònica, la música s’interromp de cop, tallada per 

Richard i Robin que ataquen al pianista, esgotats. Sens dube, l’humor també ha 

acompanyat els arranjaments dels germans Mora, en consonància amb els altres 

elements artístics. 

 

Cançó nº 6 (VI) 

 

Cançó nº VIII: Eliminada. Era un duet molt ensucrat i repetitiu que no aportava res, ni 

en forma (música càndida) ni en contingut (els enamorats es recreaven en l’amor). 

 

Cançó nº IX: S’empren tan sols els primers acords com a fons musical de l’inici de 

l’escena a casa de la Hannah. Ningú canta, mentre que a la cançó original el cor de 

dames d’honor celebraven l’enllaç de Richard i Rose, la qual cosa no aportava res a 

l’acció. S’aconsegueix agilitat alhora que s’aprofita el material musical per a la transició 

entre escenes. 

 

                                                             
37

 Ibídem (p.8) 
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Cançó nº 7 (X): La música es manté igual, tot i que la lletra no té res a veure. Robin, 

Richard i Rose passen de citar fets a reclamar els seus desitjos.  

 

Cançó nº 8 (XI): La música és més curta en la part dolça de la melodia i es manté igual 

en la part inicial, més intrigant, i amb afegit tètric en el text per part dels Egos (s’inclou 

la referència a un vailet que neix mort i esguerrat). 

 

Cançó nº 9-10 (XII-XIII): La música és més curta. Comença en el mig de l’original, 

amb l’energia alta de l’arribada del baró, que pretén ésser una escena molt més irònica.  

 

Canço nº 11 (XIV): No es repeteix la tonada, per a agilitzar el ritme i l’acció.  

 

Cançó nº 12 (XV): És molt més curta. El cors i el madrigal són eliminats, atès que 

endolcen la cançó i no aporten res, tan sols repeteixen versos de com els nuvis trien dia 

pel casori i que totes les èpoques són boniques per a casar-se. Amb això, ja saltem la 

primera meitat de la cançó. La música també acaba abans que en la versió original, just 

en el clímax musical, sense retornar als acords inicials, que són més dolços, volent 

emfatitzar, com sempre, l’aspecte negre i humorístic de l’obra i deixant de banda tot 

sentimentalisme. Això i el fet que la cançó és més dialogada aporta agilitat a l’escena. 

 

Cançó nº 13 (XVI): La música es manté igual. 

 

Cançó nº XVII: Duet de Richard i Rose eliminat, ja que no té sentit en l’obra catalana. 

 

Cançói nº XVIII: Balada de Rose eliminada. Ídem. 

 

Cançó nº 14 (XIX-XX): La música de dues cançons originals és àmpliament retallada i 

unida en una sola cançó, per a escurçar l’escena i així agilitzar l’acció.  

 

Cançó nº 15 (XXI): La música és més curta perquè el text dels Egos no en demana 

tanta. 

 

Cançó nº XXII: Cançó d’automotivació de Robin, de quatre estrofes, eliminada. No 

aportava res i ralentia el ritme. 

 

Cançó nº XXIII: Duet Margaret / Sir Despard eliminat, atès que l’escena mateixa, que 

presenta al nou matrimoni, és també inexistent en el guió català. 

 

Cançó nº XXIV: Esdevé la nº 16. La música es manté igual, tot i que enlloc de tractar-se 

d’un trio Sir Despard / Margaret / Robin, és un dúo entre Margaret i Robin, amb lletra 

completament diferent: enlloc de rebre ànims per a suicidar-se l’endemà i ser un màrtir, 

Robin rep ànims per a matar a la donzella que Margaret li ha dut. 
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Cançó nº XXV: Balada de Hannah i Roderic eliminada, per sentimentalisme musical i 

per a manca de sentit de l’escena en el guió català. 

 

Cançó nº 16. 

 

Cançó nº 17: Cançó nova. Incorporació de la cançó tradicional catalana “En Pinxo i en 

Panxo” a l’escena en la qual mor Margaret. També en la música, doncs, per poc que 

sigui, retrobem l’aspecte cultural que els Egos tingueren present en l’adaptació del 

llibret. 

 

Cançó nº 18-19 (XXVI): Un sol tema musical serveix als Egos per a dividir-lo en dos 

(de fet el tema 19 seria més aviat una reprise del 18) i concloure en la meitat de temps 

el segon acte de l’obra. 

 

 

Així doncs, els Egos no són creadors musicals en aquesta obra, tot i que no deixen de 

ser artistes, arranjant la música segons les premisses emprades en tots els aspectes 

artístics de l’espectacle.  

Veiem que l’escurçament i la reubicació de la música estan lligats a la recerca de 

l’agilitat i la unitat de l’acció. En efecte, la Maria Santallúsia ens concreta el següent: 

“sobretot vam tallar estrofes, perquè les cançons d’opereta tenen tendència a anar-se 

repetint i son bastant llargues, nosaltres amb una estrofa ja havíem explicat el que era 

necessari.”
38

 De vint-i-sis cançons originals, se’n conserven divuit, i una dinovena 

melodia ha estat incorporada per en Francesc Mora, per a acompanyar la cançó “En 

pinxo li va dir a en Panxo”, òbviament inexistent en la partitura original. Tal i com 

passava amb el text, atès que text i música es troben íntimament lligats en el teatre 

musical, les pàgines de partitures eliminades corresponen a la música que acompanyava 

les cançons més càndides (exaltacions d’amor).  

 

No podem deixar d’esmentar, ja que reconeixem l’art implicat en l’arranjament musical, 

l’aportació que ens va fer en Francesc Mora, pianista i arranjador de Ruddigore o la 

nissaga maleïda, el qual comenta que va afegir transicions a la partitura original 

(“Alguna altra transició ha estat feta amb material d´una peca del Ruddigore que no 

utilitzavem absolutament deformada”), la qual cosa aporta, és clar, agilitat a 

l’espectacle, no permetent decaure l’energia en cap moment. A més, ens parla així de la 

seva original necessitat artística de deixar empremta: “De material modern camuflat 

n´hi ha molt poc, sempre com a broma. Hi ha la cançó del Pinxo versionada amb la 

marxa fúnebre de Chopin com a acompanyament. De fet també hi ha algun homenatge 

clàssic, concretament a Beethoven, a llocs on he detectat la influència del compositor en 

la partitura i a altres on simplement m´anava bé.”
39

  

                                                             
38 Anna Zouari, Entrevista als membres d’Egos Teatre, 11.2012 
39 Ibídem. 
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Finalment, si ens basem en el que diu aquell refrany popular, “lo bueno, si breve, dos 

veces bueno”, i més tenint en compte que el públic d’avui en dia ja no està acostumat a 

un entreteniment que duri més de dues hores, podem afirmar que l’escurçament de la 

música és un element que acompanya l’èxit de la producció catalana. A més dels 

comentaris que ens van fer el Luis i la Maïalen, podem destacar que, en l’enquesta feta 

el dia 26 d’octubre, la Mar, actriu de trenta-sis anys, creia que si l’obra dels Egos havia 

tingut tant d’èxit era en part per la música, que considerava fresca.  

 

Per tant, tot i la sel·lecció musical efectuada pels membres d’Egos Teatre, hem 

d’admetre que Sullivan és en part responsable de l’èxit del muntatge català, atès que la 

música captiva els espectadors actuals com captivà els del segle XIX (“it is, therefore, 

only necessary here to refer briefly to the musical interest of the piece, which is quite 

equal to that of its predecessors from the same hands.”
40

). És clar, no obstant això, 

podríem discutir que la responsabilitat primera rau en l’aposta dels Egos per a treballar 

amb material de Gilbert i Sullivan, com en la discussió de l’ou i la gallina. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
40

 http://www.savoyoperas.org.uk/ruddigore/rud5.html 
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4. Una estètica “Burtoniana” 

 

A l’inici de la recerca, ens vam plantejar si l’èxit de Ruddigore o la nissaga maleïda era 

en part degut a l’aspecte formal del muntatge. En primer lloc, esmentarem que l’Ana, 

educadora social de vint-i-vuit anys i espectadora del 26 d’octubre, quan li vam 

preguntar perquè creia que l’obra havia arribat a les tres-centes funcions, va citar el 

vestuari i l’escenografia bàsica. Podem recalcar, a més, que les fonts periodístiques que 

hem analitzat fan referència freqüentment a la qualitat de l’aspecte formal del muntatge. 

Per exemple, la Marta Pallarès, en la seva crítica del Diari de Girona, del 5 de maig de 

2008, elogia així la feina formal dels Egos: “Felicitacions també per a l’escenografia i 

les caracteritzacions (qui podria pensar que el negre donés tants matisos?), recordant a 

l’estètica de Tim Burton”. Aquesta cita no només recalca la qualitat de la part formal del 

muntatge, sinó també la seva estètica contemporània, cosa que destaca la presència, 

també en la part formal de l’espectacle, de la premissa de l’adaptació socio-cultural. 

 

En efecte, considerem que l’escenografia, el vestuari i el maquillatge són factors de 

l’èxit de l’espectacle, pel fet que van en consonància amb l’adaptació del text i la resta 

del muntatge. Les premisses segueixen essent les mateixes: reducció, senzillesa (si amb 

poc s’ha transmès tot el necessari no cal afegir més), agilitat, modernització (referències 

constants al context socio-cultural actual) i molta comèdia. Per tant, observem que 

l’escenografia minimalista i tota obscura, així com el vestuari i el maquillatge de 

tonalitats fosques, han estat dissenyats, no tan sols per adaptar-se a un format teatral 

petit, sinó també i sobretot per a encaixar amb les idees que predominen en l’adaptació 

del musical.  

 

Fixem-nos doncs en com aquestes premisses són aplicades, aportant qualitat a 

l’espectacle.  

 

                             A                                                                          B 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Les dues fotografies, corresponents a dos moments de l’acte I (A) i l’acte II (B), ens 

permeten captar que l’escenari és petit, i que tot allò que es veu és tot el que composa 



 Ruddigore o la nissaga maleïda, un prodigi d’Egos Teatre  

30 
 

l’escenografia de l’obra. En l’acte segon, veiem uns marcs i unes cadires. Podem afegir, 

a més, que les cadires són, com el terra, el sostre i el piano, de color negre. I 

l’escenografia de l’acte primer, podem remarcar que és encara més senzilla: tan sols les 

cadires la componen, com veiem en la fotografia A. L’Anna Alborch ens argumenta la 

decisió escenogràfica: “Estava clar que no hi havia diners i per una altra banda era 

important, davant la mancança, triar una opció estètica potent per a què almenys 

visualment fora atractiu.”  

 

En canvi, observem que a l’inici de l’Acte I del text original, una didascàlia ens indica 

que a l’escenari es veu el poblet pescador de Rederring, i que “Rose Maybud’s cottage 

is seen left.”
41

 L’escenografia original, per tant, incloïa una caseta com a fons decoratiu 

(mentre que tota decoració és obviada en el muntatge català: tan sols allò útil és 

presentat). Unes poques imatges de muntatges anglesos i americans ens poden il·lustrar 

la transformació estètica que suposa l’adaptació dels Egos en relació amb el muntatge 

original: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Cor de les dames d’honor (2009) 

 

Retrat de l’escena entre Rose i Hannah (1926) 

 

Remarquem que hem posat una imatge referent a l’any 1926, i una altra a l’any 2009, 

per a comprovar que, actualment, les versions de Ruddigore or the Witch’s Curse que es 

representen arreu del món mantenen el mateix estil en qüestió estètica que marcà el 

muntatge original. L’escenografia no és útil sinó decorativa, i és elaborada i colorida en 

tons pastel en lloc d’absolutament fosca i gairebé improvisada (les primeres cadires que 

van tenir els Egos damunt de l’escenari, van ser unes velles cadires que havien trobat 

davant d’uns contenedors d’escombraries, les quals varen pintar de negre).  

 

Com destaca en Jordi Bordes a la seva crítica del diari El Punt del 10 de maig de 2008, 

“la posada en escena minimalista d’un gore molt simple i quasi caricaturesca dóna 

                                                             
41 W.S. Gilbert, Ruddigore or the Witch’s Curse, op.cit (p.1) 
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molta llibertat als moviments dels actors”. Per tant, retrobem en el muntatge català una 

senzillesa escenogràfica en acord amb la falta de recursos i alhora voluntària per part 

dels Egos, la qual, com a resultat, com hem observat en el primer apartat d’aquest 

treball, aporta agilitat a l’obra. Així ens ho comenta la Maria Santallúsia: “el menys és 

més crec que també és una part de l’èxit de l’espectacle.”
42

 

 

A part de l’escenografia, sobta sens dubte el contrast entre el vestuari i el maquillatge 

d’ambdues versions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Richard (1887)                                             Richard segons Egos Teatre 

Agafem l’exemple de la caracterització del personatge de Richard. La primera és òbvia: 

va vestit de mariner. A més, la barba li dóna un toc formal, i tan sols la seva pose ens 

deixa entreveure que es tracta d’un personatge més desinhibit que la resta. La roba 

evoca clarament l’època decimonònica. En canvi, la caracterització dels Egos és 

exagerada, histriònica, divertida, moderna i alhora atemporal, semblant, com diu la 

Marta Pallarès, a la dels personatges de Tim Burton. El vestuari i el maquillatge són 

completament negres, a conjunt amb tota la resta d’elements visibles del muntatge.  

Com comenta en Francesc Massip a la seva crítica al diari Avui del 2 de gener de 2008, 

la negror del vestuari i el maquillatge és correlativa a la negror de l’humor que els Egos 

han potenciat en la seva adaptació: “Negritud en maquillatge i vestuari que s’acorda 

amb el to de paròdia”. L’Anna Alborch, en efecte, ens explica com varen sorgir el 

vestuari i el maquillatge propi del seu Ruddigore, relligant-ho al to trencador que va 

guiar l’adaptació del text: Gilbert i Sullivan són un classic a Anglaterra, aquí serien 

l'equivalent a la zarzuela, per l'època, estil més classic i manera de fer els muntatges 

amb un aire molt “carrinclón”. El tema de la mort i els esperits ens va suggerir que tot 

fos negre, perquè se suposa que al poble estan de dol sempre i a partir d'aquí, buscant 

vestuari negre va aparèixer l'aire gòtic. Tot i que si et fixes bé, és un gòtic molt relatiu, 

                                                             
42 Anna Zouari, Entrevista als membres d’Egos Teatre, 11.2012 
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jo diria més aviat que és eclèctic. Això de gòtic va ser més una etiqueta que ens va 

penjar la premsa quan es va estrenar al Versus i aquí s'ha quedat.”
43

 

De fet, és cert el comentari de l’Anna. La caracterització del personatge de Robin ho 

deixa prou clar: barreja estils, potenciant l’efecte còmic i bizarre (ulleres de pasta, ànec 

de plàstic) però sense provocar repulsió ni ensenyar res escabrós com sí fa el gore. De 

fet, l’efecte recercat és sobretot humorístic, com deixen palès la faldilla que duu Sir 

Roderic o l’alt monyo de Rose Maybud. 

 

 

 

 

 

 

Tot i que els Egos no hagin esmentat una possible influència de les pel·lícules de Tim 

Burton, la semblança és evident,  i ens atrevim a qualificar l’estètica del Ruddigore 

català de “burtoniana”, atès que segurament inconscientment, els membres d’Egos 

Teatre tenen en els seus calaixos cerebrals imaginatius els referents de pel·lícules com 

Edward Scissorhands (1990),  The nightmare before Christmas (1993) o Sleepy Hollow 

(1999), referents culturals propis de la generació que era adolescent o jove en els anys 

noranta, com és el cas de tots els membres de la companyia. A més, tot just l’any 2007, 

quan els Egos preparaven els seu treball de final de carrera, va estrenar al cinema la 

pel·lícula Sweeney Todd, una versió cinematogràfica de l’aclamat musical de Stephen 

Sondheim, que els actors d’Egos Teatre, promoció de teatre musical de l’I.T., coneixien 

bé i anaren sens dubte a veure. No és sorprenent la coincidència d’estil en escenografia i 

caracterització en els següents fotogrames de la pel·lícula de Burton? Influència o 

casualitat? 

 

 

 

 

 

Podem doncs concloure que l’estètica, que com hem vist ha seguit les premisses de 

l’adaptació del text, ha jugat un paper a favor de l’èxit del musical català. 

                                                             
43 Ibídem. 
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5. Les interpretacions: talent i coherència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Anna Alborch                                       Lali Camps                                  Rubèn Montañá 

           (Rose Maybud)                                  (Senyora Hannah)                     (Sir Ruthven Murgatroyd  

                                                                                                                                –Robin Oakapple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Albert Mora                                             Toni Sans                               Maria Santallúsia 

          (Richard Dauntless)                         (Sir Roderic Murgatroyd)                  (Margaret la boja) 

 

Vet aquí els sis intèrprets que donen cos i veu a tots els personatges de l’obra: els sis 

citats aquí al damunt, als quals s’ha de sumar els fantasmes del castell de Ruddigore i 

els vilatans del poble, que apareixen a l’acte I. 

 

Jo he vist Ruddigore o la nissaga maleïda diverses vegades, i puc dir que una de les 

coses que em va fascinar en tot moment va ser les interpretacions d’aquests sis actors. 

Però la meva opinió no és vàlida com a prova científica de que ells, el seu talent, i les 

seves opcions interpretatives, formen part de les claus artístiques de l’èxit del musical. 

 

Per això, recorrem a les nostres fonts més fiables al llarg d’aquest treball: el públic; 

només la seva satisfacció general pot ser presa com a dada significativa.  

Comencem pel públic amateur. És considerable el nombre de testimonis del dia 11 

d’octubre que destacaren les interpretacions en la primera pregunta que se’ls feia (“Què 

t’ha agradat més de l’obra?”). La Marta, de trenta-un anys, el Luis, de vint-i-vuit 

(insistint en l’actuació física), el Jordi, de trenta-dos, i el Sergio, de vint-i nou anys: 

quatre de les deu persones entrevistades aquella nit, gairebé la meitat del total.  
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La segona nit d’entrevistes, el dia 26 d’octubre, a la pregunta de per què els havia 

agradat l’obra, dues de les vuit persones entrevistades també destacaren les 

interpretacions, i una tercera, la Virgina, actriu de vint-i-vuit anys, destacà el treball 

coral (degut a que ella mateixa és actriu, entenem que en el treball coral inclou la 

compenetració dels actors a escena, el fet de que vagin tots a la una).  

Per altra banda, sobre per què creien que l’obra havia tingut tant èxit, el públic del dia 

26 destacà, entre altres, que “està ben preparat”, que “barreja la part tètrica amb la 

comèdia”, que “el ritme és molt bo”, la “combinació del teatre de l’absurd i l’humor 

fresc” i que “no pots deixar d’estar al 100%. No et deixa respirar”. Remarquem que la 

majoria d’aquestes afirmacions fan referència al ritme, i que el ritme el marquen els 

actors: la preparació es veu en la fluidesa i l’agilitat dels actors; barrejar dos estats 

d’ànims oposats com la depressió d’allò tètric i l’alegria de l’humor es sosté igualment 

en la vivacitat de les interpretacions; la frescor de l’humor és transmesa sens dubte pels 

intèrprets, i mantenir l’atenció sense pausa denota que un ímput ho provoca, ímput que 

només pot ser donat per l’únic moviment i so que es crea a l’escenari: el dels actors. En 

efecte, recordem que no hi ha gairebé escenografia en aquesta producció. Per tant, els 

actors són aquells que han de transmetre tot el que representa Ruddigore o la nissaga 

maleïda: l’humor, la sàtira, la frescor, l’agilitat, la modernitat... Que el públic hagi rebut 

el missatge vol dir que els emissors del mateix, els actors, tenen talent i han sabut com 

jugar-lo, en coherència amb els altres aspectes artístics del muntatge. 

Sembla doncs que pel que fa al públic entrevistat, les interpretacions queden paleses 

com a element significatiu de l’èxit del muntatge. 

 

Observem ara el públic especialitzat: els crítics de teatre. Les fonts periodístiques que 

hem consultat han donat molt de fruit en aquest sentit. Els periodistes no es cansen de 

lloar les interpretacions i el cant. Vet aquí uns exemples representatius: 

- “Les actuacions són àgils, amb una gran capacitat per a la paròdia.” (Diari 

Avui, 2-1-2008. Crítica de Francesc Massip) 

- “Les interpretacions són magnífiques en conjunt.” (Diari de Girona, 5-5-2008. 

Crítica de Marta Pallarès) 

-  “Excel·lents interpretacions musicals (per cert, com s’agraeix que aquí 

s’entenguin tan bé les lletres de les cançons!)” (Què fem, La Vanguardia, 16-11-

2007) 

- “Todos los intérpretes se vuelcan mostrando su capacidad y magnífica 

preparación musical, así como teatral.” (TE, 05-2011. Crítica de Víctor Pliego) 

- “Un musical llevado a extremos grotescos con magníficas voces y un agilísimo 

sentido teatral” (El Mundo, 8-3-2011. Crítica de Javier Villán) 

Per tant, ara sí definitivament, no podem obviar el mèrit dels intèrprets en les claus de 

l’èxit del Ruddigore català. Els professionals reconèixen el talent dels intèrprets. Ells 

són el vehicle entre l’obra escrita (text i partitures) i el públic, i ells transmeten 

l’essència de l’obra al públic. Com diu en Toni Sans a l’entrevista amb Beatriz Pulido, 

pel diari El Mundo, el 15 de febrer de 2011: “El que sustenta la obra es el actor. La 

trama no se interrumpe por una canción. La canción aporta información. No está 

demás.” 
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Veiem doncs com apliquen els intèrprets el seu talent amb coherència, de forma a 

assolir la satisfacció del públic. 

Les premisses mantingudes en l’adaptació del text van ser proposades per tot l’equip, 

com tot el que es decideix en la companyia (l’Anna Alborch ens comenta que “A la cia, 

normalment, es consensuen totes les decisions i no tens la sensació d'estar sol defensant 

alguna cosa.”
44

). Així doncs, prèn sentit que totes les interpretacions vagin a la una, 

mantenint els mateixos objectius. En efecte, observem com les interpretacions 

segueixen les mateixes premisses que en tots els aspectes artístics que ja hem revisat, 

reforçant la sensació d’unitat i energia que percep el públic. 

 

      Agilitat, senzillesa i comicitat 

 

El ritme de les interpretacions va de la mà amb la comicitat. Les actuacions, com dèien 

els crítics, són molt àgils, les entrades i sortides a escena no es veuen, estant l’atenció 

centrada en el desenvolupament incessant de l’acció. Les frases es superposen les unes a 

les altres, sense deixar cap silenci que no sigui buscat, i sempre omplert per una 

expressió facial o corporal d’algun personatge. El ritme, intens, és semblant al de la 

Commedia dell’Arte, com diu en Joan Maria Segura a l’entrevista mencionada més 

amunt: “En Ruddigore el humor es negro, incluso absurdo. Nos planteamos de 

momento hacer obras de humor de personajes pasados de vuelta, de personajes que 

podrían parecerse a la comedia del arte. Hay realismo, pero los personajes están 

dibujados con trazos gruesos”. Recordem quant la caracterització dels personatges 

deixava entreveure el caràcter i l’actitud d’aquests. Doncs, en efecte, la interpretació 

s’amotlla al vestuari i al maquillatge, estripant les accions, portant-les a l’extrem, 

sempre amb vivacitat i amb moviments clars i senzills, de forma que el ritme esdevé 

trepidant i l’efecte còmic (absurd, negre, paròdic) augmenta d’intensitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Aquestes dues fotografies, corresponents a dos moments de l’acte I, il·lustren prou bé el 

que estem dient. Les dues ens mostren uns gestos grans, directes i clars, estripats, però 

                                                             
44 Anna Zouari, Entrevista als membres d’Egos Teatre, 11.2012 
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no pas lluny de la realitat; gestos que denoten l’agilitat escènica dels actors, així com la 

comèdia que desprèn cada gest i cada paraula de l’obra. Cal remarcar, a la segona 

fotografia, la coreografia que inicien els cinc actors del fons. Les coreografies 

incorporades a l’obra són poques però no s’obliden fàcilment; integrades en l’acció, a 

joc amb to absurd de l’obra, basades en tres o quatre moviments que tothom podria fer, 

són senzillament delirants. Així ho recalca Francesc Massip a la seva crítica, ja 

mencionada: “esbojarrada coreografia”. 

 

Adaptació socio-cultural 

 

Les interpretacions també tenen en compte l’adaptació cultural, incorporant actituds o 

improvisant frases que són pròpies del nostre context socio-cultural. 

Citem un primer exemple. Quelcom que provoca riures sempre que té lloc a escena (i és 

que l’humor no es deslliga mai de l’adaptació cultural, atès que per a riure s’ha de 

comprendre el context), és el gest que l’Albert Mora decidí incorporar al personatge de 

Richard Dauntless, cada vegada que aquest parla dels dictàmens del seu cor. Fent 

al·lusió a un jurament que Richard i Robin s’havien fet de petits, cada vegada que 

pronuncia la paraula “cor”, en Richard es toca el paquet amb la mà i balança les caderes 

endavant amb un gest brusc. Així doncs, llegida, la frase “No recordes que fa anys vam 

jurar que passés el que que passés, sempre actuaríem segons el dictat del nostre cor?”
45

 

és anodina; en canvi, vista interpretada, es guanya un bon riure. I és que aquest gest 

hagués estat escandalós en la societat anglesa decimonònica, però és un gest que podem 

veure de tant en tant, en la societat contemporània, entre varons que volen fardar; 

sobretot en pel·lícules americanes, com Grease (1978) o American Graffiti (1973), on 

es reprodueix aquest gest més d’una vegada, i en Mora parodia aquestes 

caracteritzacions de jove gamberro. S’ha de dir que Richard repeteix el mateix 

balanceig quan encaixa la seva cadera amb la de Rose, a l’escena en la qual la coneix. 

El text és molt innocent, però la interpretació esdevé més picant, adaptant doncs 

l’escena a un públic contemporani, habituat a tractar l’aspecte sexual conjuntament amb 

el de l’amor. A més, també l’Anna Alborch, interpretant a  Rose, es posa la mà per 

davant de la seva cadera quan canta, de fet, sobre “la flor del meu bes”
46

. 

Un altre gest que beu clarament de la influència socio-cultural d’Occident és la paròdia 

de les pel·lícules d’arts marcials que fa en mateix Mora en el moment en què Richard i 

Rose surten del sac a l’acte II. Per a protegir-se, flexiona els genolls i els colzes, fa girar 

els braços i pronuncia un so com ara “wataaaa-uuooo”. 

Finalment, com a últim exemple citem la incorporació que la Maria Santallúsia afegí al 

seu guió, segurament improvisant al llarg dels assajos: enmig de la frase de Robin “els 

meus avantpassats... se n’acaben d’anar. Les mosques ja no serveixen”
47

, Margaret 

l’abraça inicialment consolant-lo, però acaba refregant-se contra ell, i dient: “ay, chico 

malo”; una canvi de llengua que provoca el riure instantàniament. 

 

                                                             
45

 Egos Teatre, Ruddigore o la nissaga maleïda, op.cit. (p.11) 
46 Ibídem (p.6) 
47 Ibídem (p.30) 
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6. El musical original de petit format: una novetat atractiva 

 

Una de les preguntes que ens havíem plantejat a l’inici de la recerca era si la novetat era 

un factor de l’èxit de l’obra. Era un musical original de petit format una novetat? Si ho 

era, va contribuir això a l’èxit de l’espectacle? La nostra investigació ens ha portat a 

diferenciar els termes “novetat” i “originalitat”. Per què? Doncs perquè la novetat no 

té perquè conduir a l’èxit d’un muntatge, mentre que, si la novetat es combina amb la 

originalitat, l’obra destaca i és llavors quan obté l’èxit. I aquest és el cas del Ruddigore 

català, que tot seguit expliquem. 

 

En primer lloc, una cosa és certa: ni el musical original ni el musical de petit format 

abundaven a Barcelona en el moment en què van estrenar els Egos. L’opinió d’en 

Rubèn Montañá corrobora les dades periodístiques: “En altres llocs on el teatre musical 

està molt més arrelat que aquí, hi ha  molta oferta, tant de grans muntatges com de mitjà 

i petit format. A casa nostra potser sí que hi ha poca oferta de teatre musical petit. Però 

una cosa a destacar és que encara hi ha menys oferta de teatre musical original. La 

cartellera acostuma a estar plena de musicals grans, però la majoria són franquícies.”
48

 

En efecte, com sosté en Santiago Soldevila de 

La Vanguardia, “las franquicias de Broadway 

(...) se imponen, para bien y para mal. (...) Si 

Hollywood coloniza las pantallas, Broadway 

lo hace en el musical de la mano de empresas 

con grandes títulos y muchos recursos, que 

hacen casi imposible la competencia”
49

. 

 

Els Egos estrenaren al Versus Teatre (sala 

amb capacitat per a 100 persones) el 3 de 

novembre de 2007. La cartellera del 30 de 

novembre de La Vanguardia ens confirma 

que estaven envoltats de musicals de 

Broadway que es representaven en les sales 

més grans de Barcelona: a l’Apolo, Cabaret. 

El musical. Al BTM, Mamma Mia –el 

musical- (a la dreta, vista de la pàgina 42 del 

diari d’aquell dia, on un pòster del musical ocupava tota la plana, denotant la forta 

inversió econòmica de la macroproducció), i al Teatre Victòria, Grease, el musical de tu 

vida, que anava a ser substituït al gener per Boscos endins de Dagoll Dagom, també de 

gran format (“Quince intérpretes (Mone, Gisela, Carlos Gramaje, entre ellos) y once 

                                                             
48 Anna Zouari, Entrevista als membres d’Egos Teatre, 11.2012 
49 La Vanguardia, 23-11-2007, pg. 44. Santiago Soldevila, “Tras Hollywood, Broadway”. 
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músicos”
50

). “Tot un mèrit per a un muntatge petit, en un teatre petit, en un temps de 

musicals molt poderosos”, segons paraules de la Gemma Ruiz, a les notícies de TV3 del 

7 de setembre de 2008. En efecte, les grans produccions de les franquícies suposen una 

dura competència per a les noves produccions més petites aparèixen. Fins i tot en Joan 

Lluís Bozzo, director de Dagoll Dagom , segons explica Santiago Soldevila en el seu 

article del 23 de gener de 2008 a La Vanguardia, “se muestra escéptico sobre el futuro 

de los musicales creados en Catalunya porque «son un gran esfuerzo económico y nos 

es imposible competir con grandes empresas»”. Ara bé, impossible no és perquè els 

Egos ho han sabut fer. No per la novetat en si que suposa el petit format en un panorama 

teatral basat en tan grans dimensions, sinó per la originalitat amb què s’ha tractat 

aquesta novetat. 

 

Efectivament, observem que el factor de la novetat del petit format no ve sempre 

acompanyat de l’èxit, atès que, al Teatre del Cercle de Barcelona, es representava en el 

mateix moment que s’estrenava Ruddigore o la nissaga maleïda una petita producció de 

Somriures i llàgrimes, dirigida per Mercè Sesé, la qual passà totalment desapercebuda i 

no tingué cap repercussió (les seves funcions van començar el 20 d’octubre 2007 i 

acabaren el 2 de desembre del mateix any). Un altre exemple és el del musical de petit 

format Jisàs de Natzarit o capítol zero de la guerra de les galàxies, que havia aguantat, 

l’any 2003, tan sols dues setmanes a la Sala Tarantos de Barcelona. 

 

En canvi, podem atribuïr la originalitat del treball dels Egos com a factor que fa 

atractiu el muntatge de petit format que ells introduïen. Com deia la Marta Carnicé de la 

revista Quadern, en el número del desembre de 2007, “Enmig de grans muntatges que 

es representen actualment a l’escena catalana, n’hi ha un de petit que sorprèn per la seva 

originalitat”. Aquesta originalitat es compón alhora pel tractament artístic tan homogeni 

que hem pogut estudiar en les pàgines anteriors, com pel funcionament de la 

companyia, que ha sabut aprofitar tots els seus recursos i s’han volcat en un projecte 

tant personal com professional, i la qual cosa avaluarem en les pròximes pàgines com a 

una de les claus de l’èxit de Ruddigore o la nissaga maleïda. 

 

Atenent-nos a l’expressió que empra la revista Time Out a l’edició del 10 de gener del 

2009, “Allò del pot petit i la confitura va de debò en aquesta petita opereta”, podem 

posar la següent imatge: no és pel fet que el pot sigui petit que ha tingut èxit la 

confitura, sinó perquè la pròpia confitura ha estat sel·leccionada, amb cura, entre les 

fruites que millor combinaven entre elles i que millor s’adaptarien a un tipus de pot, el 

petit, que no està fet per a preservar totes les classes de conserves. Conèixer les 

característiques del pot petit i jugar a favor seu ha estat un altre encert per part dels 

Egos. Chapeau. 

 

 

                                                             
50 La Vanguardia, 23-01-2008, pg. 37. Santiago Soldevila, “Dagoll Dagom estrena “Boscos endins”, de 

Sondheim. 
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Part II: Les claus pragmàtiques i 

circumstancials  de l’èxit 

 

1. La implicació dels Egos 

 

1.1. Companyia o família? Una forma de fer tradicional 

 

Egos Teatre són vuit: els sis actors que hem presentat anteriorment, i dues figures no 

menys essencials: el director d’escena, en Joan Maria Segura, i en Francesc Mora, 

germà de l’actor Mora i pianista. La compenetració, el treball en equip i el suport mutu 

incondicional que desprèn la foto que encapçala aquesta pàgina és una imatge fiable de 

la realitat que caracteritza aquesta companyia. 

 

Dèiem més amunt que part de l’originalitat de l’obra, que ha conduït al seu èxit, ha estat 

la forma en què la companyia es coordina. En efecte, aquesta reprèn una forma de 

treballar antiga i s’ho fa tot ella mateixa, en permanent consens. La Gemma Ruiz de 

TV3 deia a la Mònica Terribas, en el programa “La nit al dia” del 7 de setembre de 

2008, parlant dels membres d’Egos Teatre: “Ells em comentaven que avui en dia, quan 

es surt de l’I.T., poca gent fa el que es feia doncs fa trenta anys, que és ajuntar-se i fer 

companyies i compartir-ho tot, des de fer-se el maquillatge fins als llums, tots els 

papers de l’auca, diguéssim, de l’ofici teatral.” Així ens ho corrobora en Joan Maria 

Segura, entrevistat a La Vanguardia per Justo Barranco el 3 de desembre de 2012: 

“Quan vam crear la companyia, tots estàvem d’acord que tots podíem fer de tot. 

Música, vestuari, producció, escenografia.” I afegeix quelcom que, segons la nostra 

opinió, dóna la clau de l’èxit que han obtingut amb aquesta forma de treball: “Divertir-

nos amb la creació. Però no creadors com una cosa pedant, sinó com a pencaires, vam 

treballar molt.”  
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Egos Teatre, doncs, es caracteritza per la formació d’una companyia tradicional, en la 

qual ho fan tot entre tots, no pas forçats per les circumstàncies, sino per opció pròpia, 

gaudint de tot el procés, i precisament perquè ho gaudeixen, treballant moltíssim i 

obtenint-ne resultats òptims; deia la Lali Camps, en l’article “Petites companyies que 

encomanen entusiasme” de la Laura Serra pel diari Ara, el 9 d’octubre de 2012, que 

“Fem el que ens agrada i ho fem junts (...), però hi posem moltes hores i dedicació”. 

Considerem que es pot atribuir part del mèrit a aquestes dades, atès que, per una banda, 

qui estima allò que fa treballa més i millor, i és ben sabut també que el treball en equip 

és molt beneficiós: “la unió fa la força”, o com deien els famosos quatre mosqueters de 

Dumas, “tots per a un i un per a tots”. 

 

Observem doncs els aspectes clau d’aquesta organització. 

 

Una feina artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Les sabates i la roba comprades o reciclades i emprades a l’espectacle pels sis actors 

 

Per una banda, remarquem com, en efecte, tal i com ens diu en Segura, tot, 

absolutament tot en la producció de Ruddigore o la nissaga maleïda, corre a càrrec dels 

membres d’Egos Teatre. No s’ha contractat cap dissenyador de vestuari, ni cap 

escenògraf, ni cap maquillador, ni cap comercial. Ni tan sols el traductor literal de 

l’obra original pot considerar-se del tot una persona externa a la companyia, atès que es 

tracta del cunyat d’en Rubèn Montañá, el qual va ajudar a la companyia en forma de 

favor amistós, no pas de feina remunerada.  

 

Així li ho explicaven els Egos a la revista Entreacte, en l’entrevista de l’1 d’octubre del 

2007: “El nostre procés creatiu ha estat molt artesà, com si fóssim una companyia 

d’aquelles medievals que s’ho feien tot entre ells, nostraltres hem fet l’adaptació, les 

interpretacions, la coreografia, el vestuari, l’escenografia”. En aquest procés, com 

dèiem, intervingué l’amor per la seva feina, i per això tots els detalls han estat cuidats 

minuciosament, de forma que els espectadors poden percebre encara més la idea de 

coherència i qualitat globals que defensàvem a la primera part del treball. Els Egos així 

ens ho detallen a continuació en la mateixa entrevista: “La nostra filosofia compartida 

no és la d’anar a descobrir la sopa d’all, sinó la de fer coses ben fetes, a poc a poc, com 
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un artesà, amb tots els detalls i donant-nos el temps perquè les coses sorgeixin i agafin 

la complexitat necessària”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia feta per mi mateixa el 28 d’octubre 2012, als camerinos del Club Capitol, 

en la qual veiem com els actors es vesteixen, pentinen i maquillen abans de la funció. 

 

Repartiment de rols i treball coral 

 

Com si es tractés d’una família, la feina dels Egos oscil·la entre la divisió de tasques i la 

involucració de tots en tot. En l’entrevista que vam fer als membres d’Egos Teatre el 

passat octubre de 2012, entre altres preguntes els férem aquestes dues: 

- Els diferents membres de la companyia teniu rols diferenciats pel que fa la feina 

d’organització, o tots ho feu tot? 

- Quina responsabilitat personal, per molt petita que sigui, creieu que teniu 

cadascun de vosaltres en l’èxit de Ruddigore? És a dir: quina és la vostra 

empremta en aquest projecte? (si creieu que hi ha empremta personal, és clar...) 

Les respostes de l’Anna Alborch, en Rubèn Montañá i la Maria Santallúsia ens 

permeten remarcar que, per una banda, cadascú dedica més esforços a aquella part que 

se li dóna millor, de manera que la complementarietat juga a favor del resultat final; i 

per altra banda, ningú deixa d’estar pendent de cap dels aspectes de la companyia, de 

forma que s’aconsegueix revestir tota la feina amb el mateix concepte d’unitat que 

relliga tots els aspectes de la creació de l’obra per part dels Egos. 

 

Efectivament, pel que fa als rols diferenciats, en Montañá ens explica el següent: “Hem 

anat variant de feines, tot i que hi ha qui és més afí a un tema, i el fa de més bona gana i 

sap solucionar-lo millor que una altra persona. Jo acostumo a dedicar-me a la part 

gràfica (disseny, adaptacions gràfiques segons les demandes dels teatres, presentació de 

dossiers de premsa i de projectes per a subencions...), ajudo en alguns temes de 

comptabilitat (a l’hora de documentar i presentar la facturació a la gestoria) i envio els 

cartells als teatres quan fem bolos.” També l’Anna Alborch recalca que “Cadascú 

controla el seu departament, per dir-ho d'alguna manera”, així com la Maria Santallúsia 

precisa que “a tots ens agrada estar informats i fer moltes feines d’Egos, però hi ha uns 

“caps” de cada departament”. 
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Per altra banda, tal i com indica la Maria Santallúsia en aquesta intervenció, els Egos 

ens comenten com de difícil és parlar de forma individual quan es tracta de la feina a la 

companyia. De fet, se’ls fa difícil a aquests tres actors atribuir-se una responsabilitat 

personal pel que fa al resultat final de Ruddigore o la nissaga maleïda. L’aportació de 

l’Anna Alborch és ben significativa: “Se'm fa estrany parlar individualment a dins 

d'Egos, doncs curiosament, penso que mai he sentit tant una responsabilitat conjunta, 

en aquest cas amb els meus companys. A la companyia, normalment, es consensuen 

totes les decisions i no tens la sensació d'estar sol defensant alguna cosa. També, és 

veritat que sense adonar-nos tots hem anat ocupant el nostre lloc i sabem equilibrar-nos 

tant a dins com a fora de l'escenari. Es tracta, potser, d'agafar el bou per les banyes quan  

pots “liderar” però també saber renunciar al lideratge i estar a l'equip fent força. Amb 

els cinc anys que estem junts, hem viscut moltes situacions diverses i hem après dels 

errors, sempre amb la intenció d'anar afinant cada cop més. Ens coneixem bastant. 

Potser serien els altres els qui podrien dir el que jo aporto.” Igualment, la resposta de la 

Maria Santallúsia a la pregunta sobre la responsabilitat personal s’acorda amb la de 

l’Anna Alborch: “Doncs no ho sé... La veritat és que parlar a títol personal d’un 

projecte tan coral, i on tots hem participat d’una manera tan activa... Se’m fa difícil. 

Bé, diré que em vaig encarregar del vestuari, ho vam fer molt en conjunt però per dir 

alguna cosa, em penjaré la medalla de que sóc la cap de vestuari...”. 

Així mateix remarcava la important responsabilitat conjunta en el treball d’Egos Teatre 

en Rubèn Montañá, al programa Som aquí de la televisió XIPTV, el 26 de setembre de 

2012: “Tot el que acabem presentant és una cosa que surt del consens de tota la 

companyia”. Recorda, a més, que la coralitat, com havíem vist a la primera part del 

treball, és tinguda en compte també en el procés artístic: “Intentem que les obres siguin 

bastant corals, que tots sis actors estiguin repartits en quant a importància”. 

El mateix Montañá, a la nostra entrevista, destaca clarament l’ambivalència del treball 

individual i coral en tot el procés de producció, sigui de la banda artística com pràctica 

o burocràtica: “Hi ha tasques que estan més delimitades que altres, però quan entrem en 

un procés creatiu la feina ens la repartim entre tots i com podem, perquè el volum costa 

d’imaginar fins que t’hi trobes. A banda d’això, en tots els aspectes, encara que un 

estigui en aquell moment com a encarregat d’una tasca concreta, quan hi ha eleccions 

importants es consulta a la companyia sencera. No tots ho fem tot, però tots diem la 

nostra.” A l’entrevista de XIPTV tot just mencionada, en Montañá recalcava com, en la 

creació artística, aquesta mateixa ambivalència predomina; tothom aporta la seva 

individualitat, i la coralitat decideix: “Ens ho permetem tot. A cadascú se li’n va cap al 

seu lloc i després recollim totes les idees que van sorgint”. Sens dubte aquesta 

combinació de treball individual i coral ha estat encertada, doncs ha permès la 

concentració necessària en cadascún dels aspectes, que només es pot aconseguir de 

forma individual i focalitzada, mentre que tot ha estat consensuat de forma general per 

tota la companyia, aportant unitat a l’espectacle. 
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Fotografies que il·lustren el treball en equip dels membres de la companyia, present en tots els aspectes, 

com és la mútua ajuda en la feina de perruqueria. Soles, l’Anna Alborch i la Lali Camps trigarien molt 

més en pentinar-se. Juntes, guanyen temps i milloren el resultat. 

 

 

1.2.Tossuderia 

 

Recalcàvem més amunt com els mateixos Egos reconeixen que han hagut de treballar 

molt per a tirar endavant el projecte. La perseverància o tossuderia ha estat en efecte una 

de les claus pragmàtiques de l’èxit de l’obra. De fet, una de les espectadores de la funció 

del 26 d’octubre de 2012, a la pregunta “Ruddigore porta ara més de tres-centes 

funcions. Per què creus que ha tingut tant d’èxit?”, va respondre: “Han picat molta 

pedra”. Podem doncs comprovar que el públic reconeix, a banda de la qualitat artística 

de l’espectacle, que sense una gran inversió de voluntat i feina hagués estat difícil 

arribar a obrir tantes portes. L’èxit de l’espectacle, doncs, depèn en gran part de les 

moltes pedres picades. Analitzem-ho. 

 

Tot començà a l’Institut del Teatre, l’any 2007. Ruddigore o la nissaga maleïda va 

requerir quatre mesos d’assajos a la nova companyia, que en aquell moment estava 

cursant el darrer curs de la carrera, i que es trobava a diari en una de les aules de l’I.T. 

els vespres-nits, després de l’assaig també diari del taller de final de curs.  

 

Passats els quatre mesos, havien de presentar el seu treball davant del tribunal que els 

avaluaria i d’un públic que ompliria la sala, composat majoritàriament per alumnes de 

l’Institut del Teatre que anaven a veure els seus companys (entre els quals, una 

servidora), així com per gent externa que els membres d’Egos Teatre vulguessin 

convidar. En aquell moment, els Egos es podrien haver limitat a convidar els seus 

familiars i amics, però des de l’inici van provar de moure peces per a donar una vida 

professional al seu espectacle, i així és com aconseguiren que Ever Blanchet, director 

del Versus Teatre, els anés a veure: “Teníem clar que no volíem que el nostre Ruddigore 

es morís a l’institut, el volíem fer contra més cops millor! Vam convidar a tota la gent 

que se’ns va acudir i vam poder; tant el Toni com el Joan Maria havien treballat al 
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Versus, ens va costar convèncer l’Ever, però vam aconseguir que vingués”
51

, ens 

explica la Maria Santallúsia. Com comenta en Rubèn Montañá a la mateixa entrevista, 

convidar en Blanchet era l’oportunitat de convèncer-lo de que l’objectiu que pretenien 

assolir, actuar al Versus Teatre, li valdria la pena a la sala mateixa; per tant, no van 

dubtar en tenir iniciativa i ser atrevits: “Vam llençar l’ham, i el vam convidar perquè 

vingués a veure l’espectacle. La seva sala (on ens va acabar programant) era un dels 

llocs on havíem pensat que el nostre espectacle podia fer-s’hi un lloc. Per sort ell va 

venir i va estar d’acord amb nosaltres en aquest aspecte. I així va començar tot!” 

I així va començar tot. A partir d’aquí, però, no tot foren flors i violes. El Versus és un 

teatre petit, en el qual es cobra a taquilla, i els Egos no nedaven en l’abundància. No 

obstant això, van optar, en tot moment, per perseverar. Així ens ho explicava en 

Montañá quan li preguntàrem per què es van mantenir set mesos en cartell al Versus: 

“En bona part, per tossuderia. No ens podem enganyar: en tants mesos hi ha èpoques de 

tot, i sobretot al principi hi ha funcions fluixes de públic que et fan pensar en llençar la 

tovallola. Si et guiessis solament per la rentabilitat, potser al segon mes hauries plegat 

veles. Però com que el projecte és teu, hi confies i vols que acabi d’arrencar, intentes 

aguantar més i més, fins que finalment un dia ve la televisió, el boca-orella funciona i 

acabes omplint.” 

L’Anna Alborch també ens insisteix en la força de voluntat de la companyia envers el 

seu primer espectacle, fent-nos veure que, de fet, no tenien altra opció si volien actuar; 

tan sols podien jugar la única carta que tenien, i fer-ho sense por: “Havíem acabat la 

carrera i volíem treballar, aquesta era la nostra carta i la vam jugar fins al final. De fet, 

encara avui seguint jugant amb la carta del Ruddigore, si no no estaríem al Capitol.” 

Tal i com ens reconeix en Montañá, el fet de mantenir-se set mesos en cartell va activar 

el boca a orella, va portar als primers mitjans de comunicació a veure’ls, i en definitiva, 

va ser una carta ben jugada, perquè els va permetre, a ells, que disposaven de pocs 

recursos per a invertir en publicitat, vendre’s: “El fet d’estar en cartell tant de temps va 

ser la nostra publicitat; no podíem fer una inversió en publicitat per a tenir el teatre ple 

un mes i ja està, sinó que ens ho vam haver de currar a partir de mantenir viu el nostre 

treball el màxim temps possible. Quan portes molt de temps dient  “sóc aquí!”, cada cop 

hi ha més públic potencial a qui acabes fent encuriosir per tu.” 

 

L’espectacle va estar-se, com dèiem, set mesos (una excepcionalment llarga temporada 

tractant-se del primer espectacle d’una companyia novell) en cartell al Versus, però això 

no assegurava pas una feina continuada en acabar la temporada. El teatre és així de 

cruel. Pots estar-te set mesos en cartell i després no treballar durant un any. Precisament 

per això, els Egos van actuar amb intel·ligència i van començar a idear un espectacle 

infantil, En Joan sense por, per a ampliar la seva oferta, el seu públic, i el nombre de 

sales interessades en ells. Ara bé, ens explica en Montañá que van haver d’aplaçar-ne la 

creació, perquè de seguida van començar a fer molts bolos amb Ruddigore o la nissaga 

maleïda. En efecte, els Egos van aprofitar els mesos programats al Versus per moure 
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totes les fitxes possibles, com ens comenta l’Anna Alborch a la nostra entrevista: 

“Durant el Versus vam convidar a gent que ens pogués ajudar a distribuir l'espectacle, 

venien programadors que directament ens demanaven data per fer un bolo (...) Va ser 

important, també, que vingués el programador de Fira Tàrrega i el de Fira de Manacor. 

Perquè anar a aquestes fires van ser dues oportunitats per donar-nos a conèixer.” 

La Maria Santallúsia, un cop ens va explicar l’inici de la gira per Catalunya l’any 2008, 

pretenia concloure la història dient que “llavors una cosa va portar l’altra i ara estem a 

punt de cel·lebrar les 300 funcions.” Bé, hem de dir que va simplificar una mica la 

realitat amb aquesta afirmació, ja que ella mateixa i els seus companys ens reconeixen 

la quantitat de feina que no han deixat de tenir fins ara. 

Per una banda, la companyia ha designat uns encarregats de demanar subvencions. La 

Maria Santallúsia comentava a la nostra entrevista que “tema Diputació, Llull... Som 

nosaltres els que presentem paperassa per a que ens donin alguna subvenció i poder 

abaratir les despeses que suposa anar de bolo... Desplaçament, dietes, gent 

contractada...”. A més, el pas del temps els ha ensenyat a conèixer millor aquest procés i 

aprofitar-se’n més, com explica en Rubèn Montañá: “Jo no porto el tema de les 

subvencions i ajudes. Però el que sí que sé és que les persones de la companyia que se 

n’encarreguen han anat aprenent sobre la marxa, i que han millorat moltíssim la seva 

eficàcia en aquest sentit. Aprendre a presentar i justificar subvencions té tela.” 

Per altra banda, el ritme de feina no ha deixat de baixar en la companyia en cap 

moment. Una de les preguntes que vam fer als membres d’Egos Teatre era “Quina 

proporció d’hores de feina dins de la companyia creieu que dediqueu a la part 

burocràtica?” La conclusió que en vam extreure és que tots els membres es passen més 

hores fora de l’escenari que a sobre, picant la pedra que comentava l’espectadora 

entrevistada. En Montañá concreta que “En el meu cas, si comptes feines que no siguin 

fer d’actor, hi dedico bastant més hores que dalt de l’escenari. Quan tens una temporada 

concreta o fas molts bolos seguits sembla que no, però realment aquests cinc anys no 

hem parat. I la major part de dies de l’any no tens funció”. L’Anna Alborch, per la seva 

banda, va contestar així d’espontàniament: “Moltes... buuuf!!! no ho sabria quantificar. 

Depèn també de la persona, de la companyia i del moment. Si has demanat una 

subvenció i l'has de justificar, si has de fer factures, nòmines, fer pagaments als tècnics, 

per adquirir material, viatges a la gestoria, coordinar un bolo, una producció nova... No 

tothom a la companyia s'encarrega d'aquestes feines, però si hi ha overbooking de feina 

ens ajudem, perquè és una feina pesada.” 

A més, sabem que els Egos proven de vendre’s contínuament, de diferents formes. Per 

exemple, poc abans d’estrenar al Clup Capitol a la tardor de 2012, van estar cantant 

algun dels números de Ruddigore al Parc de la Ciutadella, mentre repartien flyers amb 

descomptes per a l’espectacle. La Susanna, psicòloga de vint-i-set anys, va assistir a la 

funció del 26 d’octubre amb el seu grup de teatre, arrel d’haver-los vist al parc. 

Queda doncs clar que, darrera de l’èxit de Ruddigore o la nissaga maleïda hi ha una 

companyia molt, molt pencaire i molt, molt tossuda. 
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2. “Molta merda!” o el factor sort 

 

L’entrevista personal amb Egos Teatre ens ha permès adonar-nos de quelcom que no es 

veu reflectit enlloc en l’espectacle, ni en les crítiques o els articles periodístics, ni a la 

pròpia pàgina web dels Egos: la col·laboració del factor sort en l’èxit del primer 

muntatge de la companyia catalana. Aquest, sens dubte, no és el factor més important a 

l’hora de formular el producte, però no podem obviar la seva gratificant presència. 

 

En efecte, podem destacar els següents moments clau en la carrera de fons que ha viscut 

Ruddigore o la nissaga maleïda, en els quals hi reconeixem una pinzellada de la sort: 

 

 Moment nº 1: l’Ever Blanchet accepta la invitació dels Egos a anar a veure el 

seu projecte de final de carrera a l’Institut del Teatre, i oh sorpresa, li agrada 

molt i aposta per la seva presència al Versus Teatre. Aquest comentari de l’Anna 

Alborch destaca la inesperada entrada al món professional del treball de final de 

carrera: “El Toni i el Joan Maria havien treballat per a l'Ever i el van convidar a 

veure què deia, la sorpresa va ser que li va encantar i va apostar clarament des 

del principi, ens va obrir les portes del Versus i allà van anar. Vam convidar a 

molts amics perquè estaven satisfets del què havíem fet i ho volíem mostrar, 

després de quatre mesos d'assajos, però no ens imaginàvem on aniria a parar tot 

això.” 

 

 Moment nº 2: relacionat amb el moment nº 1, situem aquest moment en els inicis 

de l’any 2008, quan els Egos feia dos mesos que representaven funcions en el 

Versus Teatre. En aquell temps, l’Ever Blanchet estava concentrat en un altre 

projecte que veuria la llum al cap de no res: l’obertura del Teatre Gaudí 

Barcelona (TGB). La premsa d’aquell moment així ho indica, atès que La 

Vanguardia, el dia 29 de gener de 2008, dedicava mitja pàgina 39 a l’article 

titulat El TGB, nuevo teatro de Barcelona, abrirá en febrero. La Maria 

Santallúsia ens relata com aquest fet els va beneficiar: “s’ha d’estar en el 

moment adequat en el lloc adequat... (...) L’Ever i els del teatre estaven molt 

contents amb nosaltres i va ser en aquell moment quan estaven fent obres per 

inaugurar el Teatre Gaudí Barcelona, dels mateixos amos... Jo crec que ens van 

deixar set mesos en cartell perquè l’espectacle anava sol, perquè ells ens tenien 

confiança i ens deixaven allà amb una tranquil·litat, i perquè estaven molt 

enfeinats amb el teatre nou per buscar una altra companyia per programar. A 

veure, que no érem els únics que estàvem programats, eh? Perquè es feien dues 

sessions, però nosaltres ens anàvem adaptant al que ell volia/necessitava, ens 

anava canviant d’horari segons a ell li anava bé, i nosaltres ens anàvem adaptant 

perquè estàvem contents i feliços de poder fer el nostre espectacle quan més 

temps millor!”. 
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 Moment nº 3: Aquest moment s’estén al llarg de la temporada al Versus Teatre. 

Dèiem en l’anterior apartat que els Egos fan sempre tot el possible per allargar la 

vida del seu espectacle, cercant donar-se a conèixer, omplint papers per a 

subvencions, etc. Bé, doncs hem esbrinat que, a vegades, són els altres els que 

han anat a buscar-los, i això, es pot considerar tenir bona sort.  

Per una banda, destaquem la visita de Vània Produccions al Versus Teatre: “per 

casualitat va aparèixer Vania Produccions”, ens explica l’Anna Alborch. 

Aquesta productora, després de veure l’espectacle, va oferir als Egos, que ja 

s’estaven curant en salut amb ideant En Joan sense por, programar-los una gira 

durant l’any següent. En Montañá ens relata aquella afortunada visita destacant 

la bona sort que va suposar per a Ruddigore: “Ja teníem en ment començar a 

plantejar un segon espectacle (el  que va acabar sent el primer espectacle de 

la secció familiar de la companyia, En Joan sense por), però vam haver 

d’aplaçar la creació perquè en contra de les nostres espectatives, van sortir molts 

bolos. Per sort vam comptar amb la visita d’una productora que ens va veure 

durant la temporada al Versus i va accedir a fer-nos de representant per a buscar 

funcions. No ens ho podíem creure quan vam veure la quantitat de bolos que van 

sortir! Pels volts de 80 la temporada següent.” 

Per altra banda, hem pogut observar com les subvencions no han estat totes 

cercades, sino que algunes entitats s’han interessat per l’espectacle de motu 

propio. En preguntar als Egos com van aconseguir finançaments per part de les 

diferents entitats que han permès que l’espectacle hagi acumulat bolos per 

ciutats espanyoles, la Maria Santallúsia va començar així la seva resposta: 

“Doncs és ben curiós! Nosaltres no vam fer res, perquè ni tan sols sabíem que 

existís... Parlo del Projecte Alcover per exemple, i també de la Gene... Son gent 

que van a veure-ho tot i van decidir pel que sigui donar-nos aquest premi”. Per 

tant, algunes de les subvencions han estat perseguides, mentre que d’altres, en 

certa manera, han caigut del cel, i benvingudes han estat! 

 

Com podem observar, els tres moments destacats es relacionen amb la llarga temporada 

al Versus Teatre. Sens dubte, aquell moment va suposar per a l’espectacle un trampolí: 

els va obrir les portes del món professional i els va deixar en exposició pública durant 

set mesos, permetent l’aproximació de professionals, amateurs i curiosos, particulars i 

associacions o empreses. És probable que els Egos es sentin eternament agraïts a l’Ever 

Blanchet per haver donat el primer impuls que necessitaven des de l’exterior de 

l’Institut del Teatre, sense el qual, Ruddigore o la nissaga maleïda hagués tingut un 

recorregut diferent i potser, i només potser, menys exitós. 
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Conclusió i agraïments 

 

Introduíem aquest treball amb la presentació d’una tesi personal, elaborada a partir de 

l’anàlisi de les múltiples dades recopilades en el procés de recerca: que l’èxit del 

Ruddigore d’Egos Teatre es deu a la conjunció de tres eixos: l’artístic (text, música, 

aspecte formal i interpretacions, units per unes premisses omnipresents), el pragmàtic 

(la implicació dels Egos) i el circumstancial (el factor sort). 

 

Al llarg de les anteriors pàgines, hem provat de desenvolupar en profunditat cadascun 

dels aspectes, amb la finalitat de demostrar que la nostra teoria és vàlida i argumentable, 

i no només això, sinó que assoleix l’objectiu que ens havíem plantejat a l’inici del tot de 

la recerca: explicar com és possible que un espectacle d’una companyia novell hagi 

assolit tant d’èxit, acumulant premis i funcions, de forma tan excepcional i prodigiosa. 

Esperem que el lector hagi arribat a veure el conjunt de l’espectacle des del mateix 

prisma que nosaltres, ara que en coneix tots els detalls, però sobretot, esperem haver 

transmès la qualitat que es desprèn del muntatge d’Egos Teatre, a partir d’explicar-ne el 

seu perquè. És dit que s’estima allò que es coneix; doncs bé, nosaltres hem arribat a 

estimar aquest espectacle a base de descobrir-ne tota l’anatomia, i seria una satisfacció 

immensa saber que el lector s’ha sentit també gradualment apropat al Ruddigore de la 

companyia catalana, i que, si no ha vist encara l’espectacle, li han sorgit ganes de 

veure’l. 

 

Considerem que ni és necessari ni aportaria res de nou repetir les conclusions que ja 

hem anat extraïent a la fi de cada apartat del treball. Enlloc d’això, i en homenatge a 

l’obra que hem analitzat des de tots els seus angles, preferim acabar aquest treball de la 

mateixa manera que acaben les obres de teatre, o les pel·lícules, o les noveles, creacions 

artístiques basades en un guió, i que pretenen deixar un cert impacte en el 

lector/espectador, per petit que aquest sigui. Senzillament, acabant. Deixant, talment, al 

lector amb la sensació de fi, no pas de conclusió. Nosaltres ja hem dit la nostra al llarg 

del treball, i ara és el torn del lector de tornar a viatjar en la seva memòria, revivint els 

passatges de la lectura, per tal de que extregui les seves pròpies conclusions, siguin o no 

les mateixes que les nostres. 

 

Abans de posar punt i final, però, una darrera cosa sí és necessària: donar les gràcies a 

l’Anna, la Lali, el Rubèn, l’Albert, el Francesc, el Toni, la Maria i en Joan Maria. 

Gràcies, amics, per la vostra col·laboració. Desitjo que aquest treball us faci sentir 

encara més orgullosos de la feina feta. Per mi, ha estat un plaer. 
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