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Estrenat el 2016 al Théâtre de Vidy-

Lausanne (Suïssa), Il cielo non è un 
fondale [El cel no és cap teló de fons] és 
el vuitè projecte escènic de la 
companyia conformada per Daria 
Deflorian i Antonio Tagliarini, escriptors, 
directors i intèrprets tots dos, que des 
del 2008 treballen junts en l’exploració 
permanent sobre formes diferents de 
representació i alternatives a la relació 
entre l’espectador i la creació. 
Després de triomfar a diverses ciutats 
europees, ara s’estrenen al Teatre Lliure 

amb aquest muntatge, una performance 
ballada entre l’espai oníric real i l’espai 
de somni. 
 
L’espectacle compta amb la 
col·laboració de l’Istituto Italiano di 
Cultura di Barcellona.  
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Sinopsi 
 
Il cielo non è un fondale (2016) estableix un diàleg gairebé filosòfic entre el 
que som a dins i el que som a fora, entre l’espai fictici de l’escenari i l’espai 
real exterior. Per fer-ho en tenen prou amb quatre intèrprets, un cançó, un 
somni i paraules, moltes paraules, les fonamentals i també les prescindibles, 
les que, com els quilos de més, ens converteixen en individus de seny obès. 
Totes les cartes sobre la taula i, després, a destil·lar-les fins obtenir les 
essències, si és que això és possible. “Els somnis ens deixen sols”, diu Didi-
Huberman, sols davant d’un relat sense trama, ni principi ni final. I això és, si 
fa no fa, aquest acte dramàtic que porta el fons a primer pla en la relació 
entre subjecte i context, entre nosaltres i el món. 

 
 
 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/il-cielo-non-e-un-fondale 
 
TRÀILER 

https://youtu.be/HeeEbzDiOfo  
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En paraules dels creadors 
 
Quan som a casa i a fora plou, què pensem sobre aquells que són sota la 
pluja? 
 
Durant molt de temps vam convertir el món en el nostre país o en la nostra 
segona residència prop del mar, perquè aquest estar fora del nostre món 
quotidià habitual era simplement una mena de vacances. Aquest "fora en un 
altre lloc" actuava com un buit que s'obria dins nostre, una fugida de la 
rutina, de l'avorriment o de l'estrès que vivim en interiors, tranquil·litzador i 
angoixant al mateix temps, entre les parets de les cases, de les oficines, 
dels cinemes i dels teatres. Fins i tot els murs dels carrers i de les ciutats 
que Walter Benjamin va retratar en el seu Paris a  Passages semblaven 
representar els salons tancats de la burgesia europea "amb el seu intérieur 
observador del món exterior com la caixa escènica a l'òpera". Tots vivim en 
aquesta situació que Albert Camus va suggerir i que consistia en substituir 
la vida interior per una vida a l'interior. 
 
Quan els mitjans de comunicació mostren els migrants que arriben a les 
platges del Mediterrani pels seus propis mitjans, la nostra reacció inicial és 
el desconcert; els seus cossos són l'únic "territori" que aquests migrants 
amb caputxa poden anomenar seu. És com si en realitat estiguéssim veient 
el fantasma d'una vida nua que es rebel·la i s’aixeca, una realitat que 
pensàvem superada. Tot i això, aquesta mateixa sensació, aquest mateixa 
'transferència' ens sorprèn davant del vagabund que dorm a la cantonada 
del nostre carrer, davant del vell que se les veu per dur la compra; és en 
aquest instant que ens n’adonem de com de precaris són realment els 
nostres privilegis. 
 
La nostra còmoda existència se sent amenaçada per aquests “espectacles”: 
no som capaços de relacionar-nos amb la nuesa de qualsevol persona 
sense llar o sense ciutadania, per molt que ens passi a prop, encara és 
massa lluny. Així doncs, el fet de penetrar en aquest recinte interior de 
seguida ens porta a un altre lloc, almenys dins de la nostra imaginació; els 
nus queden al descobert i ens deixen també despullats i al descobert. El cel 
que considerem una protecció, que mirem amb nostàlgia, també pot aixafar 
aquelles mateixes persones, que estan soles, amb el fred glacial d'una 
calamarsada i, en aquells moments, aquell estar fora ja no és 'casa' sinó 
una presó. 
 
El cielo non è un fondale, malgrat la negació del títol, pretén reforçar el 
diàleg entre un espai imaginari i aquell espai exterior, la Realitat. És un 
diàleg cada cop més necessari, ja que fins i tot tenim problemes per respirar 
aire real després d’una estona tancats a la nostre sala d'assaig, amb tots els 
nostres 'entrenaments' i improvisacions, conscients que la vida és en un 
altre indret. Intentem enderrocar aquestes parets. Totes, no només la 
famosa quarta paret que obsessiona al teatre, desfem-nos-en com a gest 
inicial, el primer abans d’entrar a l'escenari. 
 
Si la vida està fora de nosaltres: només la nostra vida col·lectiva pot ajudar a 
desxifrar-nos. 
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Annie Ernaux en una entrevista va dir: "Quan escric, no sento que estic 
mirant realment dins meu, sinó dins d’un record". En aquest record puc 
veure gent, carrers, sento paraules i tot això passa fora de mi. Actuo només 
com una càmera. Només enregistro”. El treball d'aquesta autora ha guiat la 
nostra investigació, ens ha permès observar, desxifrar i reconstruir aquella 
contínua osmosi dins-fora, aquells intercanvis continus entre el que som i el 
que passa al nostre voltant. 
 
 
Daria Deflorian i Antonio Tagliarini 
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La premsa internacional ha dit…  
 
"Ni entabanador ni demagog, és un teatre de paraules i gestos nus. Ni 
vídeo, ni música tronadora, ni grans efectes que afalaguen i coquetegen 
amb l'emoció. Si Il cielo non è un fondale sedueix, perquè sí sedueix, és per 
la seva intel·ligència, per la seva profunditat i pel seu rigor. Potser també, 
per què no, per una certa aridesa”. 
 
Mireille Descombes, L’Hebdo. 17/11/16 
 
 
 
“Junts, amb la calidesa humana del seu teatre, la seva senzillesa narrativa, 
la no-actuació (que en realitat és un codi teatral), van exhibir un teatre 
diferent i, per tant, molt apreciat”. 
 
Anna Bandettini, La repubblica 23/11/16 
 
 
 
“… és només a través del llenguatge i del moviment dels cossos dins l'espai 
que la decoració emergeix, després s'evapora, després es mou a un altre 
lloc de l'escenari, mostrant-nos, sense el més mínim accessori, un jardí, una 
paret, una gran botiga i la gent a la llum del sol als carrers de la ciutat.”. 
 

Anne Diatkine, Liberation.fr. 8/12/16 
 
 
 
"... demostrant que el teatre encara reserva un ampli espai per a la 
creativitat capaç d'escapar dels estereotips, l'espectacle posa de manifest 
una frescor i una força comunicativa poc habitual avui dia". 
 

Andrea Marcheselli, La gazzetta di Modena, 5/11/17 
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BIOGRAFIA 

Daria Deflorian i Antonio Tagliarini  

concepte i direcció 
 

Daria Deflorian i Antonio Tagliarini són autors, directors i intèrprets. El primer 
treball nascut de la seva col·laboració va ser l'any 2008, Rewind, omaggio a 
Cafè Müller di Pina Bausch. L'any 2009 van posar en escena una obra 
lliurement inspirada en la filosofia d'Andy Warhol, from a to d and back again. 
Entre 2010 i 2011 van treballar en el "Projecte Realitat" que, partint dels diaris 
d'una mestressa de casa de Cracòvia, va donar lloc a dues obres: la 
instal·lació/performace czeczy/cose (2011) i l'espectacle Reality (2012), obra 
per a la qual Daria Deflorian va guanyar el premi Ubu 2012 a la millor actriu. Ce 
ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni, amb la col·laboració de Monica 
Piseddu i Valentino Villa, va debutar l'any següent al Festival Romaeuropa de 
Roma. L'espectacle va guanyar el Premi Ubu 2014 com a millor novetat italiana 
i el 2016 el Premi de la Crítica com a millor espectacle estranger al Quebec, 
Canadà. 

Van crear dos site specifics: Il posto (2014) creat i presentat a Milà a la Casa 
Museu Boschi/Di Stefano per al projecte Stanze i Quando non so cosa fare 
cosa faccio (2015) inspirat en la pel·lícula d'Antonio Pietrangeli, Io la conoscevo 
bene, produït pel Teatro di Roma. Il cielo non è un fondale, amb la col·laboració 
de Francesco Alberici i Monica Demuru, va debutar el 2016 a Lausana (Suïssa) 
al Theater de Vidy. L'any 2017 comencen a treballar en el Progetto 
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Antonioni/Deserto Rosso, neixen dos espectacles: Scavi, actuació compartida 
amb Francesco Alberici, va debutar al Festival de Santarcangelo el juliol de 
2018 i l'espectacle Quasi Niente va debutar a Lugano al Lac i a l'estrena 
nacional a Roma al Teatre Argentina l'octubre de 2018. L'espectacle, amb la 
col·laboració de la dramatúrgia de Francesco Alberici, reuneix també sobre 
l'escenari, a més dels dos autors, Monica Piseddu, Francesca Cuttica i Benno 
Steinegger. 

El febrer de 2020 la seva adaptació teatral del text Chi ha ucciso mio padre 
d'Edouard Louis debuta al Festival Vie di Modena, amb la interpretació de 
Francesco Alberici. Després comencen a treballar en un nou projecte al voltant 
de la pel·lícula de Federico Fellini Ginger e Fred, que portarà a la creació de 
l'espectacle teatral Avremo ancora l’occasione di ballare insieme i la 
representació Sovrimpressioni el 2021 i a la presentació el 2022 del 
documental Siamo qui per provare, signat amb Jacopo Quadri 
 
 
 
 
 

  



 
  

10 
 

Fitxa artística 
 
INTÈRPRETS 

Francesco Alberici 
Daria Deflorian 
Monica Demuru 
Antonio Tagliarini 
 
COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE 

Francesco Alberici i Monica Demuru 
 
TEXT SOBRE JACK LONDON 

Attilio Scarpellini 
 
IL·LUMINACIÓ 

Gianni Staropoli 
 
VESTUARI 

Metella Raboni 
 
AJUDANT DE DIRECCIÓ 

Davide Grillo 
 
CAP TÈCNIC 
Giulia Pastore 
 
PRODUCCIÓ EN GIRA 

Giulia Galzigni / Parallèle 
 
ADMINISTRACIÓ 

Grazia Sgueglia 

 
CONSTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFIA 

Taller del Théâtre Vidy-Lausanne 
 
PRODUCCIÓ 

Sardegna Teatro, Fondazione Teatro 
Metastasio di Prato, Emilia Romagna Teatro 
Fondazione 
 
EN COPRODUCCIÓ AMB 

A.D., Odéon – Théâtre de l’Europe, Festival 
d’Automne à Paris, Romaeuropa Festival, 
Théâtre Vidy-Lausanne, Sao Luiz - Teatro 
Municipal de Lisboa, Festival Terres de 
Paroles, théâtre Garonne i scène 
européenne – Toulouse 
 
AMB EL SUPORT DE 

Teatro di Roma 
 
EN COL·LABORACIÓ AMB 

Laboratori Permanenti/ Residenza 
Sansepolcro, Carrozzerie NOT/Residenza 
Produttiva Roma, Fivizzano 27/ nuova script 
ass.cult. Roma i Istituto Italiano di Cultura di 
Barcellona. 
 

 
 

Informació pràctica 
 
HORARIS 

Dj. a ds. 20.00 h 
 
DURADA 
1 h 30' 
 
LLOC 
Gràcia 
 

IDIOMA 
En italià sobretitulat en català 
 
PREU 
9 € - 29 € 
 
ACCESSIBILITAT 
Assistència auditiva a través del mòbil 
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 
materials informatius (dossiers, 
notes de premsa, vídeos, fotos) o 
tenir accés a material de referència 
(llistes de reproducció, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-il-cielo-non-e-un-fondale 
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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