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LA CABRA,  
O QUI ÉS SYLVIA?
d’Edward Albee



Sinopsi
El Martin acaba de rebre un prestigiós premi i l’encàrrec que culminarà la seva 
carrera com a arquitecte, una carrera d’èxit que també es tradueix al seu 
matrimoni. Aquesta nit rebrà a casa a un vell conegut per concedir-li una 
important entrevista televisiva, prepara la casa amb la seva dona mentre inten-
ta recordar el nom del �ll del seu invitat. Ser educat amb un bon amic és molt 
important, és una relació sòlida, de fa temps, d’aquelles que sembla que res 
pot espatllar... Però potser sí que hi ha una cosa que ho pot fer trontollar tot. 
Perquè resulta que Martin té un secret, una cosa que no ha dit a ningú i que 
farà tremolar els fonaments de la seva família benestant.
 

L’obra més política d’Albee
L’autor és conegut per ser un ferm defensor de la idea que el teatre ha d’en-
senyar-nos com encaminar les nostres vides més plenament. Les seves obres 
acostumen a tenir un marcat sentit social, i en el cas de La cabra, o qui és 
Sylvia? Albee re�exiona sobre com les diferents civilitzacions estableixen els 
límits de la seva tolerància utilitzant la comèdia com a vehicle pel debat. L'obra 
comença presentant Martin com un personatge que ho ha aconseguit tot i gau-
deix d’una posició de respecte tant en l’àmbit professional com el personal. 
Però aquest renom i el seu matrimoni perfecte, es comença a trencar peça a 
peça mentre l’espectador es veu immers en un abisme que acabarà commo-
cionant-lo.



Notes de l’autor
“Finalment he escrit l’obra que em farà fora del teatre americà. El teatre ha de 
canviar les nostres percepcions, si no, és només decoratiu.”
“Totes les civilitzacions estableixen de manera totalment arbitraria els límits de 
la seva tolerància... Allò que espero és què la gent pensi novament si els valors 
que mantenim segueixen sent vàlids.”
“L’obra va sobre els límits de la tolerància: sobre allò que ens permetem pensar 
a nosaltres mateixos. És una obra que al principi sembla una cosa però que va 
obrint un abisme a mesura que ens hi endinsem. I crec que commocionarà i 
molestarà a cert tipus de gent... Amb sort, hi haurà gent que s’aixecarà i 
llançarà coses a l’escenari, això espero!”
“Cadascun dels meus textos és un acte d’agressió contra l’status quo. Molts 
dramaturgs exculpen el seu públic en comptes de donar-li un cop de puny a la 
cara, que és allò que hauríem de fer.”
“Crec que totes les meves obres són en certa manera polítiques. Crec que tot 
l’art ha d’ensenyar-nos com encaminar les nostres vides més plenament.”
“Un  dramaturg és aquella persona que estén completament les seves vísceres 
sobre l’escenari.”

Edward Albee



Diu el director
Sento un repte dirigir un text com La cabra, o qui és Sylvia?, conegut per gran part 
del públic teatral català, però que pot dialogar amb el nostre present immediat. La 
història que l'obra ens explica no deixa de ser la del Martin i la Stevie, una power 
couple, una societat de dos que es mou en un entorn de poder, de classe alta. Què 
han hagut de sacri�car per mantenir els seus privilegis? Quin preu paguem nosal-
tres perquè la societat que ens envolta ens identi�qui com a exitosos?
Com de costum, Albee descobreix l'animalitat amagada darrere les màscares 
socials, aquest cop explicant-nos la història de la destrucció espiritual d'una unitat 
familiar privilegiada, a través d'un element pertorbador, inesperat surrealista i 
inhumà. L'accident dramàtic és absolutament tràgic, però també còmic al mateix 
temps i en la mateixa mesura.
Només amb un equip de luxe, dintre i fora d'escena, com el que m'acompanya, 
m'atreviria a reprendre aquest clàssic contemporani, tornant a una sala tan especial 
com La Villarroel, que ens permetrà ser testimonis privilegiats d'un tour de force 
interpretatiu salvatge que de ben segur ens farà riure però al mateix temps ens 
esfereirà.

Iván Morales
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Edward Albee (Estats Units, 1928-2016) fou un dramaturg i productor teatral 
nord-americà que va introduir a gran part del seu país les noves tendències dramàti-
ques europees de la segona meitat del segle XX. Era considerat un escriptor enorme-
ment eloqüent i amb una molt bona apreciació del ritme del llenguatge i un estil 
evident pel drama.  
L’autor ha gaudit d’una prolí�ca carrera durant la qual ha anat evolucionant el seu estil 
al llarg dels anys. Pel que fa a la seva obra destaca: Història del Zoo, (1960) una de les 
seves primeres obres amb clares in�uències de Beckett, La mort de Bessie Smith,  
(1960) un homenatge al moviment dels drets civils i al patiment de la comunitat 
afroamericana, El sorral,  (1960), El somni americà,  (1961), una sàtira de l’absurd 
sobre la família nuclear on els personatges centrals són la mare, el pare i l’àvia, Qui té 
por de Virginia Wolf?, (1962), el seu treball més important i més reconegut el qual 
narra un explosiu sopar entre un matrimoni madur i una parella de joves que s’acaben 
de casar on les veritats ocultes i l’odi surt a la llum, Un equilibri del·licat, (1966) 
basada en l’enginyosa  germana alcohòlica de la seva mare, Tres dones altes, (1991), 
la qual va obtenir el Premi Pullitzer l’any 1994 i La cabra, o qui és Sylvia?, (2002) que 
representa la desintegració d’un matrimoni arran de la revelació que el marit s’ha 
involucrat en la bestialitat. Aquesta darrera etapa del creador es caracteritza per una 
narrativa més disruptiva amb els convencionalismes, apostant per temàtiques pun-
yents que provoquessin a l’espectador, a qui Albee considerava que no s’havia de 
complaure sinó colpejar de manera contundent.

Edward Albee
Autor 



Nascut a Mollet del Vallès (Barcelona), va realitzar estudis d’interpretació a la Real Escuela Superior de Arte Dramáti-

co de Madrid (RESAD). La seva carrera com a actor va començar el 1968 amb la seva participació a Marat-Sade, de 

Peter Weis, l’històric muntatge d’Adolfo Marsillach. El 1970, una vegada �nalitzats els seus estudis a la RESAD, es 

va incorporar a la companyia del “Teatro Nacional María Guerrero” sota la direcció de José Luis Alonso, en la qual 

va seguir �ns el 1973. 

Per al cinema i la televisió ha treballat a les ordres de Francesc Betriu, Francesc Bellmunt, Manuel Gutierrez Aragón, 

Ventura Pons, Fernando Colomo, Alejandro Amenábar, José Luis Garci, Pilar Miró, Antonio Mercero, Carlos Saura, 

Pablo Berger, Isaki Lacuesta, Julio Medem y Rodrigo Sorogoyen, entre d’altres

Com a intèrpret: Justicia, (TNC, 2020); Viejo amigo Cicerón (Teatre Romea, 2019); Moby Dick, de Juan Cavestany 

basat en el clàssic de Herman Melville (Teatre Goya, 2018); Sócrates. Juicio y muerte de un ciudadano (Teatre 

Romea, 2015); Prendre Partit, de Ronald Harwood (Teatre Goya, 2014); Terra de ningú (TNC, 2013); Forests (REP de 

Birmingham i Barbican de Londres, 2012); Truca un Inspector (Teatre Goya, 2010); Els nois d’història (Teatre Goya, 

2008); La Cabra o Qui és Sylvia?, d’Edward Albee (Teatre Romea, 2005); El rei Lear (Teatre Romea, 2004), Celobert 
(Teatre Romea 2003 i Teatre Goya 2013), Arte, de Yasmina Reza (Teatre Tívoli, 1998), La Gavina, de Txèkhov 

(TNC,1997) i Àngels en Amèrica, de Tony Kushner (TNC, 1997). 

Com a director d’escena: Prendre Partit, de Ronald Harwood (Teatre Goya, 2014); El zoo de vidre, de Tennessee 

Williams (Teatre Goya, 2014); Los hijos de Kennedy (Teatro Alcázar de Madrid, 2013); Fuegos, de Marguerite Yource-

nar (Festival de Teatro Clásico de Mérida i Festival Grec, 2013); A Cielo Abierto, de David Hare (Teatre Goya, 2013); 

El tipo de la tumba de al lado, de Katarina Mazzeti (Teatre Goya, 2012); Concha, yo lo que quiero es bailar (Teatre 

Goya, 2011); Truca un inspector, de John B. Priestley (Teatre Goya, 2011); La vida por delante, de Romain Gary (Tea-

tre Goya, 2009), Els nois d’història, d’Alan Bennett (Teatre Goya, 2008) i La Cabra o Qui és Sylvia?, de Edward Albee 

(Teatre Romea, 2005). Pel “Teatre Estatal de Turquia” ha dirigit La Gran Sultana, de Miguel de Cervantes, dins de la 

programació “Estambul 2010 Capital Europea de la Cultura”. 

Durant la seva carrera ha obtingut nombrosos premis i distincions: Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, 

Premi Gaudí d’Honor, Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura, Premi Nacional de Teatre de la Generalitat 

de Catalunya, Premi de Cultura de la Comunitat de Madrid, entre molts d’altres.

Ha estat director artístic del Teatre Goya de Barcelona del 2008 al 2019, director artístic del Teatro La Latina de 

Madrid del 2010 al 2013, i  actualment és el director artístic del Teatre Romea de Barcelona.

Josep Maria Pou 
Traducció



Ivan Morales és un director, guionista i actor, amb una llarga trajectòria 
d’èxits. Durant la seva infància va participar precoçment a l’escena alterna-
tiva dels anys vuitanta i principis dels noranta. Va col·laborar a diverses 
Ràdios Lliures, al mateix temps que editava fanzines de còmic underground 
a l’Estat espanyol i als Estats Units. Amb vuit anys, va debutar com a actor 
a TV3 i quatre anys després va viure la seva primera experiència teatral a 
Carícies, de Sergi Belbel (dir. Sergi Belbel, Teatre Romea, 1992). Des d’ales-
hores l’o�ci d’actor l’ha portat a desenvolupar una carrera de més de 30 
anys al cinema, el teatre i la televisió. Ha treballat a les ordres d’autors i 
directors tan diversos com Sílvia Quer, Marc Martínez, Agustí Villaronga, Pau 
Freixas, Daniel Monzón i Dario Argento, entre d’altres.
Paral·lelament, ha desenvolupat una trajectòria com a escriptor (Mi dulce i 
El truco del manco) i director de cinema (Ha llegado el momento de contarte 
mi secreto, 2000 i Dibujo de David, 2007). També ha sigut autor de teatre 
amb obres com Sé de un lugar, (dir. Ivan Morales, Sala Beckett, 2018), Els 
Desgraciats, (dir. Lía Pérez Cruz, Teatre La Gleva, 2019), Jo Mai, (dir. Ivan 
Morales, Temporada Alta, 2013), Cleopatra, (dir. Ivan Morales, Teatre Lliure, 
2015) i  Esmorza amb mi, (dir. Ivan Morales, Sala Beckett, 2018). 
En direcció teatral, també destaquen: Instrumental, versió teatral del llibre 
autobiogrà�c de James Rhodes (Teatre Lliure, 2020), La partida d’escacs, 
de Stefan Zweig (Teatre Romea, 2019), La Calavera de Connemara, de 
Martin MacDonagh (La Villarroel, 2017) i Wasted, de Kate Tempest (Sala 
Beckett, 2017). 

Iván Morales
Direcció



Estudià interpretació a l'Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona del 1977 al 1980, i completà la seva formació amb 
seminaris amb John Strassberg i Carlos Gandolfo, així com 
estudis a l'escola de Philip Gaulier a París l'any 1985. La seva 
trajectòria teatral abarca més de 40 interpretacions des del 
1982, incloent obres com La Flauta màgica, Les noces de 
Fígaro, La infanticida, Un tramvia anomenat desig, Un matri-
moni de Boston, Agost, Quí té por de Virginia Woolf?, Barcelona, 
Els dies feliços, Infàmia, Victòria, La mare i Un tret al cap, entre 
d'altres.
En televisió la van fer famosa grans sèries com Secrets de 
Família, Nissaga de poder, Majoria absoluta o Ventdelplà. I pel 
que fa a la gran pantalla l'hem pogut veure entre d'altres pel·lí-
cules en Els sense nom, Para que no me olvides i La fossa.
Entre els guardons que ha rebut es poden destacar els tres 
premis de la Crítica teatral de Barcelona els anys 1991-92, 
1992-93 i 1998-99, tres premis Butaca els anys 1998, 2000 i 
2013, el premi Sant Jordi de cinema l'any 2005, el premi 
Extraordinari Ciutat de Sant Cugat l'any 2008, el premi a millor 
actriu del WorldFest-Houston International Film Festival l'any 
2013, el premi Max a millor actriu de teatre l'any 2014, la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 2015 i el 
Premi Nacional de Cultura l'any 2017.

Emma Vilarasau



Jordi Bosch és un reconegut actor amb una llarga carrera en 
escena. Entre les seves darreres interpretacions teatrals es pot 
citar La partida d’escacs, (dir. Ivan Morales, Teatre Romea, 
2019) Adossats, de Ramon Madaula (dir. Jordi Casanovas, 
Teatre Romea, 2017), Infàmia, de Pere Riera (dir. Pere Riera, La 
Villarroel, 2016), L’ànec salvatge, d’Henrik Ibsen (dir. Julio 
Manrique, Teatre Lliure, 2017), A teatro con Eduardo, d’Eduar-
do di Filippo (dir. Lluís Pascual, Teatre Lliure, 2015), El rei Lear, 
(dir. Lluís Pascual, Teatre Lliure, 2015), El crèdit, de Jordi Gal-
ceran (dir. Sergi Belbel, La Villarroel, 2013) o Blackbird de 
David Harrower (dir. Lluís Pasqual, Teatre Lliure, 2013) i 
Dissabte, diumenge, dilluns (dir. Sergi Belbel, TNC, 2004).
Bosch també ha participat en diversos projectes audiovisuals 
com La Sagrada Família (TV3, 2011), 3 metros sobre el cielo 
(dir. Fernando González Molina, 2010), Tengo ganes de tí (dir. 
Fernando González Molina, 2012) o Todos lo saben (dir. Asghar 
Farhadi, 2018).
Diversos guardons avalen la seva trajectòria sobre els escena-
ris, entre els quals cal esmentar el Premi Nacional d'Interpreta-
ció Teatral de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Bar-
celona (1994), diversos premis de la Critica Teatral de Barcelo-
na i  Premi Butaca (2003) al millor actor de teatre.

Jordi Bosch



Actor de llarga trajectòria que treballa amb diverses companyies de teatre de 
Catalunya: Teatre Estable de Barcelona (Un lloc entre els morts, de Maria 
Aurèlia Capmany, dir. Josep Muntanyès,1980); Els joglars (Olímpic Men Move-
ment, dir. Albert Boadella, 1981-82); Zitzània Teatre (L’auca del senyor Esteve, 
de Santiago Rusiñol, 1984); G.A.T. d’Hospitalet (La mort, de Woody Allen, dir. Al 
Victor i E. Flores, 1992); Cia. Paco Morán (Mort accidental d’un anarquista, de 
Dario Fo,1993; La extraña pareja, de Neil Simon, 1994); Comediants (Dimonis, 
El llibre de les bèsties); Monti&Cia. (Clàssics, klowns, Utopista). 
Al TNC ha participat en nombroses produccions dirigides per Rafel Duran (El 
coronel ocell, 2000); Georges Lavaudant (Coriolà, de William Shakespeare, 
2002); Ramon Simó (11 de setembre 2001/Les Troianes, de Michael Vinaver, 
2002; Calígula, d’Albert Camús, 2004; Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, 
2005, i Arcàdia, de Tom Stoppard 2007); Magda Puyo (Aigües encantades, de 
Joan Puig Ferreter, 2006; Temps real, d’Albert Mestres, 2006); Sergi Belbel 
(Primera plana, de Ben Hecht i Charles Mac Arthur, 2003, i Forasters, de Sergi 
Belbel, 2004); Carles Alfaro (L’escola de les dones, de Molière, 2003; Ròmul el 
Gran de Friedrich Dürrenmatt, 2005), i Joan Font (Uuuuh!, El pallasso i el 
Führer de Gerard Vàzquez, 2005).
També l’hem pogut veure a Un roure, de Tim Crouch, dir. Roser Batalla (2007); 
L’home, la bèstia i la virtut, de Luigi Pirandello, dir. Pep Pla (2008); Hikikomori, 
de Jordi Faura, dir. Abel Coll i Jordi Faura (2009); Antílops, de Henning Mange-
ll, dir. Magda Puyo (2009); La ruta blava, de Josep M. de Sagarra, dir. Josep 
Galindo i Pablo Ley (2009), i Petita feina per a un pallasso vell, de Matéï 
Visniec, dir. Ramon Simó (2009/10). També ha participat en nombroses sèries 
televisives a TV3, com Nissaga de poder, Estació d’enllaç, El cor de la ciutat, 
Ventdelplà, Kubala Moreno i Manchón o Merlí, entre altres . Ha intervingut a la 
versió televisiva de l’obra Uuuuh!, El pallasso i el Führer, dirigida per Eduard 
Cortés, i a la darrera pel·lícula de Joaquim Oristrell, Dieta mediterránea.

Jordi Martínez



Roger Vilà va formar-se en interpretació a Nancy Tuñón, al 
Col·legi de Teatre, a l’Estudi Laura Jou i a l’Institut del Teatre, 
on va graduar-se el 2018.
Ha format part de muntatges teatrals com Vespres de la veata 
verge, dirigit per Jordi Prat i Coll a Escenari Joan Brossa; La 
mort i la primavera, dirgit per Joan Ollé al Teatre Nacional de 
Catalunya; Bolxevics, dirigit per Júlia Barceló a la Biblioteca de 
Catalunya; Salomé, dirigit per Àlex Mañas a l’Almeria Teatre i 
Masculin-Féminin, una adaptació teatral del �lm homònim de 
Jean-Luc Godard dirigida per Joan Ollé. També ha participat en 
una versió del clàssic Romeu i Julieta dins el festival GATS, a 
Pequín, que va quedar �nalista.
Entre els seus treballs al cinema i a la televisió, destaquen una 
aparició a la pel·lícula El fotógrafo de Mauthausen i una partici-
pació a la sèrie de TV3 Com si fos ahir.
També és pintor, amb més de quinze anys d’estudis de pintura 
i gravat amb Jordi Aligué. Ha fet exposicions individuals i ha 
participat en exposicions col·lectives, una d’elles a Sardenya 
amb artistes com Agustín Ibarrola o Benet Rossell. 

Roger Vilà
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