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Caryl Churchill, l’autora més influent del teatre 
anglès contemporani, ens ofereix en cada una 
de les seves peces un laboratori poètic molt 
personal, una contínua experimentació formal 
i una mirada feminista i crítica sobre la societat 
neoliberal i les conseqüències nefastes que el 
capitalisme comporta en la vida dels éssers 
humans i en el planeta que els acull. 

I només jo vaig escapar-ne, estrenada 
al Royal Court l’any 2016, és una obra 
premonitòria, increïblement visionària de la 
crisi actual. Una obra divertida, tendra i alhora 
pertorbadora i fosca. 

Quatre meravelloses actrius per a quatre 
personatges increïbles. Juntes, quatre dones, 
que s’apropen o ja tenen la setantena, fan front 
a través de la seva resiliència a un món que 
sembla arribar a la fi. Els diàlegs, espontanis, 
creuats, informals, són com pinzellades que 
dissenyen un món que ens és familiar: els 
negocis tancats i tapiats, les dificultats de 
l’univers tecnològic, la violència de gènere, 
l’amoralitat de les guerres, la destrucció 
de la natura. Tot, sota un vel de normalitat 
que l’espectador va descobrint i que admet 
diverses lectures que ens interroguen i no ens 
permeten respostes fàcils. 

Te i catàstrofe, sentencia l’autora. Una tarda 
qualsevol aquestes quatre dones “tancades 
a l’aire lliure” esmicolen sense cap censura 
els seus secrets en monòlegs extraordinaris, 
cadascuna amb les seves catàstrofes íntimes: 
Sally, amb una fòbia desmesurada cap els 
gats; Vi, que ha assassinat accidentalment el 
seu marit maltractador i es veu apartada del 
seu fill després de passar sis anys a la presó, 
i Lena, depressiva i agorafòbica. La Senyora 
Jarrett, el personatge que arriba de fora, ens 
descriu un escenari apocalíptic, un malson 
surrealista que ens transporta a l’infern, al 
caos: els éssers humans s’objectiven, els 
animals s’antropomorfitzen, els objectes 
cobren vida, la natura segueix un curs diferent 
del que experimentem en la realitat; desordre 
antinatural i incomprensible per a la Humanitat. 
Però malgrat tot, segures, tranquil·les, 
iròniques, semblen trobar la pau, l’harmonia i 
les ganes de viure o de resistir en la seguretat 
de l’espai comunitari que els ofereix la 
companyia de les altres en aquest jardí serè 
però inquietant. 

Cataclismes íntims, conflicte global, desastre 
ecològic: Churchill combina amb una gran 
senzillesa i economia de llenguatge les 
preocupacions fonamentals de la nostra 
època, transitant de l’àmbit domèstic al global, 
del personal/privat al públic/polític. I ens 
proposa a través d’una distopia la possibilitat 
de canviar el rumb de la Humanitat mentre 
encara quedi temps per fer-ho.

Magda Puyo

Caryl Churchill va guanyar quatre premis 
OBIE amb Cloud Nine el 1981, Top Girls el 
1982, i Serious Money el 1987, com també 
el Sustained Achievement Award de teatre 
el 2001. També va rebre el Hollywood 
Dramalogue Critics Award per Cloud Nine i el 
Susan Smith Blackburn Award per Fen el 1984 
i per Serious Money el 1987. Serious Money 
també va rebre el premi Olivier a la millor 
obra de 1987, l’Evening Standard a la millor 
comèdia, el Plays and Players i el Susan Smith 
Blackburn el 1987. L’any 2010, Caryl va ser 
inclosa a l’American Theatre Hall of Fame.

D’entre les seves obres destaquen Owners, 
Light Shining In Buckinghamshire, Traps, 
Cloud Nine, Top Girls, Fen, Serious Money, Ice 
Cream, Mad Forest, The Skriker, Blue Heart, 
This Is A Chair, Far Away, A Number, A Dream 
Play, Drunk Enough To Say I Love You?, Seven 
Jewish Children, Love And Information, Here 
We Go, Pigs And Dogs, Escaped Alone i Glass.
Kill.Bluebeard.Imp. Music Theatre inclou Lives 
Of The Great Poisoners i Hotel, totes dues en 
col·laboració amb Orlando Gough. Caryl també 
escriu per a la ràdio i la televisió.
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