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mans de l’altre i dies després el restant se suïcida.
El pare està completament sol, i decideix re-

bre el primer dels altres dinou fills clonats que
l’hospital va fer sense el seu consentiment, per tal
d’estudiar anys més tard les similituds i divergèn-
cies dels seus caràcters. Aquest nou clon, Michael
(Selvas de nou), és feliç. Estima la vida, estima els
seus pròxims i no li importa ser una còpia.  ¿Pot-
ser perquè ja és un clon de la societat? Com ell
mateix diu, “Compartim el noranta-nou per cent
de gens amb qualsevol altra persona. Compartim
el noranta per cent de gens amb un ximpanzé.
Compartim el trenta per cent de gens amb un
enciam. Això no t’anima una miqueta?”. Aquesta
tragèdia està escrita en cinc parts, que formen una
obra d’intriga filosòfica plena d’emoció i poesia.

Caryl Churchill (Londres, 1938) s’ha conver-
tit en la dramaturga britànica més representada
arreu. Filla d’un dibuixant de vinyetes polítiques i
d’una model, a causa de la Segona Guerra Mun-
dial, als onze anys es trasllada al Canadà, on resi-
deix set anys. El 1956 torna a Anglaterra per es-
tudiar a la Universitat d’Oxford. En acabar els
estudis es casa i se centra en la seva vida familiar,
tanmateix, escriu alguns textos per a la ràdio. No
és fins a la maduresa que no es dedica de ple al
teatre. Es vincula primer a grups de renom com
The Joint Stock Theatre o el Monstruous Regi-

ment i, més tard, a teatres com el Royal Court,
del qual és dramaturga resident i on acaba d’es-
trenar la seva darrera peça: Drunk enough to say I
love you? La seva màxima ha estat sempre no re-
petir-se mai en continguts i jugar amb l’experi-
mentació formal. Així queda palès en obres com
Cloud 9, Top Girls, Serious Money, This is a Chair,
Far Away, Blue Heart o A Number. Però Churchill
mai no ataca frontalment la temàtica –que va des
del feminisme al comunisme, passant per la
desconstrucció del nucli familiar, l’imperialisme,
la revolució sexual, la guerra o el capitalisme– sinó
que l’aborda des d’un punt de vista teatral inno-
vador.

El director i traductor d’Una còpia, Jordi Prat i
Coll, va dirigir el 2003 Lluny (Far away), una al-
tra peça de Churchill, que es va estrenar al des-
aparegut Festival de Sitges i es va representar a la
Sala Beckett. Aquella faula sobre la barbàrie va
servir perquè Prat conegués tota l’obra dramàtica
de l’autora. Per a ell cada peça va ser una sorpresa,
tant formalment com temàticament. I la que més
el va impressionar llavors va ser la seva darrera
obra d’aleshores, A Number (Una còpia). Segons
paraules del director, aquesta peça va anar calant
en ell fins a convertir-se en una autèntica obses-
sió. Amb la seva estrena ha pogut finalment treu-
re-se la del damunt.

na còpia planteja d’entrada un
tema de rabiosa actualitat: la clonació humana.
Però la peça teatral no entra en el debat de l’ètica
d’aquesta tècnica, sinó que l’autora dóna per fet
que en un futur no gaire llunyà sabrem de l’exis-
tència de clons humans.

Si agafem aquest fet com a real, ens trobarem
amb personatges que, òbviament sense haver-los
demanat consentiment previ, són còpies. I
Churchill ens mostra persones que no accepten
aquesta realitat, que no saben com afrontar-la.

L’un (el fill original, Bernard 1, interpretat per
David Selvas) sent odi, enveja, ràbia... Voldria
haver rebut del pare (Salter, encarnat per Andreu
Benito) tot l’amor que ha donat a la seva còpia
(Bernard 2, de nou David Selvas). Aquest darrer
sent por, desorientació, sent que no és res més
que un frau.

El pare només volia recuperar el temps perdut
–després d’una depressió d’anys deguda al suïcidi
de la seva esposa– amb el primer fill i per això el
va clonar. Però l’hospital va realitzar a la seva es-
quena dinou còpies del seu fill Bernard.

Bernard 1 i 2 comencen a conèixer, trenta anys
després dels fets, la seva veritat. I exigeixen del
pare explicacions. No saben vehicular les seves
emocions. No saben qui són, ni qui se suposa que
han de ser. Els fills es coneixen, un d’ells mor a

Del 7 de febrer al 4 de març,

el Teatre Lliure acollirà el

thriller psicològic ‘Una
còpia’, de la dramaturga
britànica Caryl Churchill,

sota la direcció de Jordi

Prat i Coll i amb dos únics

intèrprets, Andreu Benito i

David Selvas.
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