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  “…de cop, m’han dit, queda’t al final 
    i quan hàgim parlat amb la resta, 
    ja veurem què fem amb tu…” 

Un projecte de CARLA ROVIRA PITARCH
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CATALÀ 

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP és un projecte sobre la rellevància del concepte de 

l’èxit en els processos de gestació  i maternitat. 
1

Arran del meu propi procés de gestació; ple de particularitats que s’allunyen de l’embaràs 
fàcil al què aspirem totes les persones que passem per aquest procés, he anat detectant 
-com qui travessa un camp de mines i en trepitjar-ne un, li explota l’univers- que aquest 
procés està segrestat pel binomi èxit/fracàs. D’alguna manera, si tens capacitat fèrtil i fa-
cilitat per gestar; compaginar el teu embaràs amb la teva activitat productiva i gestar una 

criatura sana, pertanys a un grup normatiu de persones gestants exitoses.


Però, com tipifiquem totes aquelles experiències que no s’adscriuen al model d’èxit 

de gestació? Com parlem (de) les persones infèrtils, (de) les morts perinatals, (d)els em-
barassos tortura i (de) les gestants de bebès amb malformacions -aquest és el meu cas 
particular-? De quina manera recuperem totes aquestes històries per fer un relat comú 
que no es basi en el bé/mal, en el bo/horrible, en l’èxit/fracàs? Com, des de les arts es-
cèniques, aprofitem aquest espai per construir un relat comú i apropiar-nos de totes 
aquestes experiències per oferir(-nos) una visió més global dels processos de gestació i 
maternitat?


En aquest cas, proposo un espectacle itinerant/ instal·lació que simuli les visites als 
museus. Per què els museus? Curiosament els museus són aquells espais -cada cop 
més obsolets- en els que vivim una experiència que sovint intentem capitalitzar amb un 
souvenir. Un souvenir que ens espera a la sortida, en aquella botiga estratègicament col·-

locada al final de la nostra experiència. En el cas d’un procés de gestació, aquest acaba 
amb un bebè -o més- que capitalitza la resta de l’experiència. Si no hi ha bebè, no és un 
èxit.  


Aquest projecte està liderat per mi, Carla Rovira i estarà acompanyat per la productora 

Aina Bujosa Díaz per dur a terme la producció. Jo duré a terme la interpretació de l’es-
pectacle en la seva versió itinerant. 

 Parlaré de processos de gestació sempre, perquè molts processos de gestació no acaben en embaràs i/o 1

en criatura. Sovint, per aquest motiu, queden invisibilitzats. 
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CONCEPTE THROUGH THE GIFT SHOP 

Si fem una retrospectiva sobre espectacles que parlin de processos de gestació i mater-
nitat, ràpidament recordo casos com “Una gossa en un descampat” de la Clàudia Cedó o 
“Llibert” de Gemma Brió. Espectacles escrits per dones que van viure experiències simi-
lars a la meva i que han esdevingut referents perquè posen en relleu una temàtica absolu-
tament invisibilitzada.

És difícil unir un procés tan idealitzat com el de gestació i maternitat a la mort, a la disca-

pacitat o a la malformació. Però absolutament necessari per recollir totes les expe-

riències que conformen aquest món. També és una temàtica invisibilitzada perquè són 
experiències -en la seva majoria- de cisdones. 

Creieu-me, ningú vol ser la de la porta de la papallona a la planta de medicina fetal, però 
les que ho som, agraïm que es reconegui la nostra experiència. I toca seguir posant llum a 
allò que queda en la foscor.  


La base per als textos és detectar què pot fer fracassar o convertir en èxit un emba-

ràs i tots aquells pensaments que genera aquesta dicotomia. El projecte partirà de 
diferents conceptes. Les paraules claus són: fertilitat, reproducció assistida i concepció. 
Malformació, discapacitat, anomalia. Interrupció de l’embaràs, avortament, mort perinatal. 
Part, dolor, bebè. Tots aquests conceptes es confrontaran amb l’eix èxit/ fracàs.

A partir d’aquests conceptes, la idea és desenvolupar una dramatúrgia que posi en relleu 
com confrontem els possibles obstacles si el nostre objectiu és arribar al final de l’expo-
sició i aconseguir el nostre bebè, el nostre souvenir. Tot plegat, per detectar, legitimar i 
visibilitzar quines noves realitats emergeixen de relacionar-nos amb la possibilitat de fra-
càs.


L’espectacle EXIT THROUGH THE GIFT 

SHOP té la voluntat de ser versàtil en 

el seu format. Pot ser un espectacle 
itinerant que va de dispositiu escènic en 
dispositiu escènic conduït per una in-
tèrpret. A la vegada pot funcionar com 
una instal·lació per si sola. Pot ser exhi-
bit en les seves dues versions. És im-

	 	 3



portant descobrir com aquests dispositius poden funcionar com a material expositiu i a la 
vegada com a dispositiu escènic que interactua amb una intèrpret i el públic. Un exemple 
podria ser un laberint de preguntes que funciona com un “Escull la teva pròpia aventura” 
quan només és instal·lació però que funciona també quan és transitat per una intèrpret i 
explica la seva “pròpia aventura”.


L’espai per dur a terme aquest projecte ha de permetre simular un espai museístic, sense 
que sigui necessàriament un museu o una galeria. La idea és que la peça sigui adaptable 

a diferents llocs, és a dir, que esdevingui un site specific i, per tant, cada nou espai li pu-
gui sumar capes de significat segons el lloc que habiti. En tot cas, sempre serà necessari 
que tingui algunes sales que siguin accessibles les unes amb les altres.
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EXEMPLES THROUGH THE GIFT SHOP  

Exemple de text: 


Imatge d’una dona embarassada plegant roba de bebè d’una sissí 
JO. Encara que no ho sembli, estic escrivint mentalment un text. Mentre plego la robeta 
estic transcrivint el meu pensament, després ho faré a la meva llibreta, tot un seguit de 
paraules per fer un text sobre aquest moment. Està bé, des de fora sembla un acte abso-
lutament intranscendent; potser un acte banal; potser un acte amorós -al cap i a la fi, es-
tic plegant la robeta de la criatura que ha de venir-. Però converteixo en paraules una 
sensació que m'ha acompanyat des del dia 23 de gener: el dia de l'ecografia del segon 
trimestre. Un dia que m'havia marcat com el principi de moltes coses; com el camp base 
per tirar endavant. Aquell dia, que creia que seria el dia que em dirien que la criatura que 
estic gestant està perfectament, aquell dia em van dir que la criatura tenia una malforma-
ció al cor. Aquell dia que m'havia marcat com el dia D, el dia de D de dir que estava em-
barassada, el pronòstic va ser D de dolent. Dicto paraules per expressar que si sí, si m’he 
atrevit a rentar roba de nadó és perquè ara m'atreveixo a dir que aquest nadó naixerà. 
M'atreveixo a fer espai físic al nadó que fa un parell de mesos vaig tenir por de perdre. 
Just quan anava a dir que el tenia, vaig sentir que el perdria. M’estic transgredint; super-
ant la meva por perquè si poses robeta de nadó a un armari és perquè creus fermament 
que aquell armari es tornarà a obrir moltes i moltes vegades; perquè l'hauràs de menester 
i aquesta és la meva gran revolta contra la por i contra el dol. Escric mentalment que sí, 
que guanyo, que i què, cabrons! Confio que  la meva criatura arribarà encara que en el 
passat hagi hagut de pensar que potser no. Que ni malformacions ni hòsties, escric tecle-
jant mentalment cadascuna de les paraules -a quina més rebel, segons el meu parer- 
mentre doblego peleles, pijames, monos o com collons es digui la robeta de recent nas-
cuda.

Plego i escric mentalment perquè sóc una heroïna i perquè batallo contra la possibilitat 
d'escriure envà, de què demà sigui un altre dia i sigui pitjor. Em rebel·lo perquè tot anirà 
bé. TOT ANIRÀ BÉ.

Escric però no en sé de futur, tot i que, que curiós! En certa manera m'hi he estat prepa-
rant. En els últims dos mesos he mirat The Walking Dead; en els últims mesos he mirat la 
minisèrie de Txernòbil i en dos dies es declararà l'estat d'alarma per la crisi del coronavi-
rus i el món, tal com l'hem conegut, desapareixerà. Sembla mentida però he menjat apo-
calipsis i fis del món per parar un tren com si sabés el que m'esperava.
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Plego robeta, rebel·lant-me contra el mal temps però m’està a punt de caure la del pulpo, 
amiga, que no ho sé bé...

Mentre plego roba i escric el meu discurs, no sé que l'endemà quan vagi a fer-me el xe-
queig ordinari de medicina fetal... Petit incís: medicina fetal és un d'aquells departaments 
dels hospitals que generen tanta por i abisme com oncologia o les plantes del coronavi-
rus ara. És una d'aquelles plantes en què et mires sense pudor la gent que surt de les 
consultes mentre penses: si us plau, no em contagiïs. No vull ser tu. Medicina fetal? Mi-
llor, medicina fatal...

Total, jo no sé que demà entraré tan tranquil·la a la consulta pensant que és 
un xequeig ordinari i que deixaré una trucada a mitges, com si aquella visita rutinària fos 
un parèntesi a la meva vida normal. "Normal". "Normal"  jajajaja... No sé que maleiré el 
moment en què vaig decidir plegar robeta perquè de què carai en foto jo d'aquesta mer-
da. No sé que si la malformació del cor feia por, ríete tu d'una malformació al cervell. Mal-
formació al cervell. Eso, eso, digues-ho en veu alta... malformació al cervell!

Encara no sé que després de dues ecografies, a qual más  larga, una ecografia vaginal i 
una amniocentesi no desitjada -però "necessària"- sortiré d'aquella consulta i veuré tota 
la sala d'espera mirant-me pensant: si us plau, no em contagiïs. Pitjor que estossegar i 
esputar allà mig com la niña del Exorcista. Què donaríeu per no ser jo, ara? Què donaríeu 
per no ser jo? Escric rebel, però nosaltres espectadores sabem que no ho hauria de fer, 
que ara ve el pitjor i que l'abast de tot plegat encara podrà ser pitjor i podrà anar tot pit-
jor. Pitjor, pitjor: repetim-ho, cirdem-ho: PITJOR! Potser alguna de nosaltres podria anar a 
tocar-me l'espatlla i dir-me simplement: deixa-ho estar. 

Però no ho farem, perquè no servirà de res. Cap avís, per gràfic que sigui, m’estalviarà 
l'apocalipsi dins meu. Aquesta apocalipsi que m'espera demà en forma de paret de ca-
boom inexistent. Aquesta apocalipsi que no se'n va ni rentant-lo amb totes les llàgrimes 
del món. Perquè les llàgrimes no em salvaran de ser allà, de sentir aquelles paraules, de 
viure aquell malson. L'endemà ploraré i sentiré que no puc i ho sentiré de debò. I de fet 
no podré, perquè quan una diu: no puc; ho diu de veritat. I ploraré en una consulta, i en 
un viatge en taxi, i en un sofà i cada cop que plori serà més animal, més incontrolat, més 
enfonsat. I mentre el món se sotmet a un tancament claustrofòbic que durarà com els hi-
verns a Winterfell, la meva claustrofòbia serà de fora. Es pot sentir claustrofòbia del que 
embolcalles? Es pot sentir que allò que tens dins et fa sentir atrapada? 

Jo no sé que no, amiga, que ja hi ets pel tros i que no es venç mai del tot i no hi ha mai 
del tot un final feliç. T'ho miris per on t'ho miris, segueix recollint la roba perquè demà 
serà horrible, i demà passat també i el malson no s'acabarà i per molt que t'asseguin a 
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una taula i et diguin que potser el teu bebè no naixerà i que oh, no t'ho podem dir, i millor 
calça't el teu millor estat d'alarma, la robeta és la robeta. I el teu dia d’avui, d’escriptura 
vencedora, no farà res per canviar tot el que t’ha de venir. Apa…


Exemple de dispositiu: 

Imagina entrar a una exposició… 
Et rep el següent vídeo: una dona embarassada, asseguda a una cadira del plató del concurs Quién 
quiere ser millonario? El presentador, com sempre molt carismàtic, llança la següent pregunta:  
-A tu bebé le acaban de descubrir una malformación en el cerebro. Esta malformación 
significa que:

a) tiene una de las más de 360 afectaciones cromosómicas que existen.

b) tiene un problema en el nervio óptico y va a tener ceguera.

c) tiene una afectación muy grave en su cerebro y va a tener severas afectaciones en su 

autonomía.

d) tiene un pronóstico favorable y no va a tener afectaciones.

Por el premio de: un bebé, cuál es la respuesta correcta?-

La cara de la dona embarassada és un poema. De cop, mira a càmera i diu: quiero usar el comodín 
del público.  
Aquí l'èxit no és encertar la resposta correcta, aquí tenir èxit és aconseguir un bebè.
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CV PARTICIPANTS THROUGH THE GIFT SHOP 

CARLA ROVIRA PITARCH 
Creadora 

Graduada en Interpretació per l’Institut del Teatre i especialitzada en el treball de veu i 
oratòria. Ha participat en diversos espectacles com actriu i assessora de veu. Al 2015 es-
trena la seva primera creació en solitari Most of all, you’ve got to hide it from the chicks, 
guanyador de l’Aplaudiment a la Creació Emergent 2016 del Premi FAD Sebastià Gasch, 
un espectacle amb nenes sobre el dolor i la relació entre nenes i adultes. A 2016 presenta 
While the Machine keeps on running, un espectacle amb adolescents d’Ansan a Corea 
del Sud, espectacle sobre l’enfonsament del Sewol, un ferry que va deixar 304 joves 
morts de la mateixa ciutat. Al 2017 estrena l’espectacle Aüc, el So de les Esquerdes amb 
la companyia Les Impuxibles, espectacle sobre les violències sexuals i MÀTRIA, premiat 
amb el premi L’Apuntador 2017 de la Revista Núvol, un projecte que reflexiona sobre la 
memòria històrica des d’una perspectiva familiar. Al 2018 estrena Calla, Hamlet, calla al 
Festival Temporada Alta, un espectacle que aborda la llibertat d’expressió a partir de 
l’obra Hamlet.  Al 2019 estrena l’Amansi(pa)ment de les Fúries conjuntament amb la 
companyia Parking Shakespeare, una versió feminista de l’Amansiment de l’Harpia de 
William Shakespeare i és artista resident al Teatre Lliure en el que presenta Posaré el meu 
Cor en una Safata, una aproximació a la mort des d’una perspectiva ecofeminista. Ha dut 
a terme tasques de producció i gestió en diversos projectes teatrals. Compagina la seva 
activitat teatral amb la pedagogia i l’educació social.


MANOLY RUBIO GARCIA 

Escenògrafa


Dissenyadora d’ofici, curiosa de base i artista polifacètica amb molt per aprendre, desco-
brir o inventar. Té mà pel dibuix i la pintura de petit i gran format, en tècniques analògi-
ques i digitals. Fustera sobrevinguda i escenògrafa en creixement interessada en la in-
corporació de sistemes interactius en les arts escèniques. Fascinada per la creació d’au-
diovisuals generatives en directe, tant per màquina com per mitjà de la mà humana.

De formació autodidacta, va estudiar 6 anys a Escola Superior d’Arquitectura de Bar-
celona ETSAB. Després estudia 2 anys de Gràfica Publicitària a l’Escola Massana. Des-
prés de treballar en una impremta i arreglant ascensors, s’incorpora a la Cooperativa La 
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Ciutat Invisible en la qual, durant 9 anys, promou els valors de l’Economia Social i Solidà-
ria desenvolupant la comunicació i imatge corporativa. També es fa càrrec de la concep-
ció, disseny, producció, promoció i gestió del seu catàleg de roba.

Després d’un canvi de rumb en la seva carrera, es forma en tècnica de videomapping i 
disseny i control de sistemes LEDS mapejables. Recentment ha realitzat la seva primer 
escenografia a la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure amb l’obra Posaré el meu cor en 
una safata de Carla Rovira. 

Ha participat en la construcció i liderat la decoració de sistemes artesans de so en els 
projectes Soundsystem de Rebelmadiaq Sound i d‘Innocent Soundsystem. També ha 
dissenyat diverses exposicions de caràcter històric sobre el Moviment Obrer i Cooperati-
vista de Catalunya.


AINA BUJOSA DIAZ 
Productora


Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, i Màster en Gestió 
Cultural de la Universitat de Barcelona. La seva carrera professional ha estat sempre lli-
gada a la comunicació i producció de les arts escèniques. El 2015 cofunda el Píndoles - 
Festival de Microteatre Fora del Teatre, i forma part de l’equip organitzatiu fins al desem-
bre del 2018, gestionant l’àrea de comunicació i premsa, i també l’equip de producció del 
Festival i les seves gires.

Des de gener del 2016 és la productora de la companyia de teatre Parking Shakespeare, 
amb la que cada estiu fa temporada al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona, oferint 
comèdies i tragèdies de Shakespeare amb entrada gratuïta i una assistència de 7.000 es-
pectadores de mitjana cada estiu. A través del projecte de Parking Shakespeare ha tingut 
l’oportunitat de treballar amb Carla Rovira, Marc Rosich, Jordi Centelles, Carles Mallol, 
Iban Beltran i Alícia Gorina entre d’altres. Des de 2017 és responsable de la comunicació 
de l’APdC -Associació de Professionals de la Dansa- i ha sigut productora de l’espectacle 
Posaré el meu cor en una safata de Carla Rovira al Teatre Lliure.
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