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Versió teatral del volum autobiogràfic Instrumental del pianista britànic James 
Rhodes. Una monòleg interpretat per Quim Àvila que és alhora una denúncia 
de la pederàstia i un clam d'esperança davant del poder sanador de la música. 
Dirigit per Iván Morales. 

 

James Rhodes va publicar Instrumental: A Memoir of 
Madness, Medication and Music el 2015. Un tribut 
apassionat al poder terapèutic de la música que aborda 
qüestions fascinants sobre com funciona la música clàssica 
i per què pot canviar les nostres vides. 

A l’Estat espanyol ha estat publicat per Blackie Books. 

l’edició https://bit.ly/2HZcGUV 
la llista de reproducció: https://spoti.fi/2wjTMS1  
 

 

El maig va anunciar-se l’adaptació 
cinematogràfica d’Instrumental, que 
començarà a produir-se al Regne Unit a 
finals del 2019, protagonitzada per 
l’actor Andreu Garfield. 

més informació: https://bit.ly/2JEe5Th  
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Montjuïc/Espai Lliure – del 19 al 30 de juny 

Instrumental 
basat en el llibre homònim de James Rhodes 
dramatúrgia i direcció Iván Morales 
 

intèrpret Quim Àvila 
 

 

escenografia Judit Colomer / il·luminació Raimon Rius / espai sonor Jordi Busquets 
/ moviment Carla Tovias 
 

 

ajudantes de direcció Paula Ribó i Carla Tovias 
 

 

i els equips del Teatre Lliure 
 

 

producció Teatre Lliure 
 
 

agraïments Vicki Bernadet, Nil Cardoner, Andreu Carandell (Espai Escènic 
Ruqueria Querubí) i Laura Cabello  

 
 

espectacle en català 
durada aproximada 1h. sense pausa  

21/06 Àgora Lliure-UPF després de la funció Xerrada amb Vicki Bernadet, 
fundadora de la Fundació Vicki Bernadet contra l’abús sexual infantil, i Iván 
Morales, moderada per Carla Tovias / emissió EN DIRECTE! a partir de les 
21:40h. 

 

seguiu #InstrumentalLliure a twitter  

 

horari de dimecres a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 17:30h. i a les 21h. / diumenge a 
les 18h. El diumenge 23/06 no hi ha funció.  

preus 23€ / 21€ compra avançada / 19,50€ amb descompte (excepte els dies de l’espectador) 
/ 18,50€ dimecres i dissabte tarda (dies de l’espectador) / 16,50€ Tarifa Plana 
Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 12€ grups universitaris, 
Carnet Jove, -30 i tarifa Última Fila / 9€ Generació Lliure (últim minut) / 8€ menors / 7€ 
grups de secundària 
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Instrumental de James Rhodes és un llibre que fa uns pocs anys passava de mà en 

mà. A primera vista de hater compulsiu o d’esnob cultural, tenia els trets característics 
d’un llibre de temporada: personatge mediàtic, disseny modern, pretensions 
d’autoajuda… Però el seu èxit indiscutible delatava que per fi estava arribant la 
visibilització d’un problema social urgent, que havia estat tabú durant anys degut a les 
ferides personals i col·lectives que desperta, però que, per sort, començava a sortir de 
la foscor del silenci: l’abús sexual a menors. 

Quan, fa gairebé un parell d’anys, des del Teatre Lliure em van proposar dirigir un 
monòleg, vaig entendre que era el moment de parlar de l’abús, i no de manera 
tangencial com ja vam fer amb Jo mai o Cleòpatra. Aquesta vegada havíem de posar 
aquest problema en un lloc central mitjançant el pitjor tipus d’abús possible. La societat 
no només sembla estar més preparada que mai per enfrontar-se a aquesta realitat, 
sinó que, de fet, ho demana. Per això necessitem partir d’un text com Instrumental, 
que barreja consciència, dolor, humor, irreverència, sinceritat i valor. Rhodes l’escriu 
sense haver cicatritzat encara la seva ferida, i potser aquesta és la raó de l’èxit, allò 
que fa que es generi una identificació tan forta amb el lector.  

Per una altra banda, Instrumental és també la història d’una supervivència gràcies al 
poder màgic de la música. De la mateixa manera que el llibre ens confronta amb 
l’infern, també ens il·lumina mostrant-nos la possibilitat d’una salvació que tothom pot 
entendre. L’art, i la música probablement més que qualsevol altra disciplina artística, 
ens connecta amb la vida i ens dona forces en els moments més inhòspits. I 
Instrumental és també una celebració d’això. 

Com trobar una manera teatral d’explorar aquest material sense que l’artifici escènic 
ens traeixi, proposant al mateix temps un diàleg que no esdevingui esclau de la 
paraula literària i ens proporcioni una experiència des del ritual performatiu, és el gran 
repte amb què ens trobem. Un cop més, el meu far és l’equip. Per a Instrumental 
compto amb un grup de persones sensibles i de talent, dues característiques 
necessàries en quantitats industrials per a aquesta peça, i un intèrpret que combina 
dues virtuts poc fàcils de trobar juntes: unes capacitats tècniques extremadament 
disciplinades i un potencial emocional desbordant. 

En tot cas, no és de l’espectacle del dolor o l’èpica de la supervivència d’on sentim que 
hem de viatjar amb el públic, sinó de la capacitat que té l’art, la música, l’acte de posar 
un vinil o de llegir un llibre, de fer-nos sentir menys sols, de connectar-nos amb les 
profunditats d’altres persones, de nosaltres mateixos, i d’allò invisible però essencial 
que ens uneix els uns als altres. 

Iván Morales 
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una entrevista amb Vicki Bernadet 
presidenta de la Fundació Vicki Bernadet contra l’abús sexual infantil i assessora en el 
procés de creació de l’espectacle 

Què és la Fundació Vicki Bernadet? 

La Fundació Vicki Bernadet, és una entitat sense ànim de lucre amb un doble 
objectiu: que la societat reconegui l'existència de l'abús sexual infantil i utilitzi 
els mitjans necessaris per prevenir-lo, identificar-lo i tractar-lo adequadament, i 
que les víctimes deixin de sentir-se avergonyides i culpables, i puguin trobar la 
força suficient per a sol·licitar ajuda. 

En definitiva, la missió de la Fundació és disminuir la presència de l'abús sexual 
infantil en la nostra societat i les conseqüències que en pateixen les persones 
víctimes i les seves famílies. 

[···] Vostès afirmen que un 23% de nenes i un 15% de nens menors de 17 anys 
han patit un cas d'abús sexual. M'està dient que a Catalunya 1 de cada 4 nenes i 
1 de cada 6 nens pateix abús sexual en l'actualitat? 

Els últims estudis de què disposem, com el realitzat el 2007 a una mostra 
d'estudiants universitaris de Barcelona (Pereda i Forns), ens indiquen que el 
nivell de prevalença dels abusos sexuals infantils es manté més o menys 
similar als resultats de l'únic estudi realitzat a nivell nacional en els anys 
noranta pel Dr. Félix López, que són els que apareixen a la nostra pàgina web: 
un 23% de nenes i un 15% de nens continuen patint abús sexual a l'actualitat. I 
només un 20% aproximadament són denunciats als jutjats. 

Per tant molts d'aquests nens i nenes que han patit o pateixen abús sexual 
continuen encara en silenci. 

Entre un 65% i un 85% dels abusos sexuals passen en el si de la llar? 

[...] La gran majoria dels abusos comesos a menors són realitzats per familiars 
o persones de l'entorn proper al menor. 

A la nostra Fundació precisament atenem aquestes situacions, tenint en 
compte que, quan l'abús es dona en el si de la família, la reacció d'aquesta 
davant la revelació de l'abús és decisiva perquè el menor se senti realment 
protegit i aconsegueixi recuperar-se psicològicament. Per aquest motiu 
considerem molt important que tant la família com els menors rebin un suport 
professional en aquestes circumstàncies. 
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Si això passa en societats occidentals i sense guerres... Vostès realitzen algun 
tipus d'estudi o de suport sobre abusos sexuals i violacions a nenes en 
societats en conflicte bèl·lic [···]?  

Encara no tenim la infraestructura necessària per poder dur a terme estudis 
d'aquesta magnitud, però hi ha una metanàlisi (estudis de prevalença que 
existeixen en diversos països del món) i el percentatge es manté en una 
mitjana del 20% de població. 

En 10 anys, des dels seus inicis com a associació FADA, han atès vostès més de 
3.000 víctimes d'abusos sexuals. Expliqui’m quin procés segueixen quan les 
víctimes es posen en contacte amb vostès. 

La Fundació treballa amb un equip multidisciplinari format per una treballadora 
social, psicòlogues i advocades, que atén diàriament totes les demandes 
rebudes per via telefònica o per correu electrònic, que arriben al Centre 
Terapèutic i Jurídic FADA (antic nom de l’associació). 

Les professionals ofereixen un primer assessorament i orientació a qualsevol 
persona que realitzi la demanda, ja siguin víctimes, els seus familiars o 
persones de l'entorn proper o professionals que detectin aquestes situacions. 

Posteriorment, l'equip de professionals valora cada situació de forma integral i 
decideix juntament amb la persona afectada (ja siguin menors, adults que van 
patir abús sexual en la seva infància o familiars de les víctimes) el servei 
d'atenció més adequat per a ella. 

Els serveis de la Fundació actualment contemplen tant una atenció psicològica 
individual com grupal, existint grups per a adults i un taller per a adolescents. 
Així mateix, s'ofereix una orientació jurídica especialitzada, tenint en compte la 
importància de l'acompanyament en el procés judicial tant a les famílies com 
als propis menors. No hem d'oblidar que l'abús sexual infantil és un delicte. 

Com s’identifica l'abús sexual? 

Qualsevol canvi d'actitud sense causa aparent ha de ser un senyal d'alerta 
perquè els adults ens posem en marxa i esbrinem el perquè. No té perquè ser 
un abús sexual, poden ser moltes coses, però hem de tenir en compte també 
aquesta possibilitat. 

fragment de l’entrevista feta per l’Institut Català d’Estudis de la Violència (ICEV) 
publicada el 23 de gener de 2018 

més informació www.icev.cat  
per saber-ne més Fundació Vicki Bernadet https://www.fbernadet.org/ 

TED talk de Vicki Bernadet shorturl.at/kAJM8 
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l’autor 

James Rhodes 
Londres, 1975 
 

Pianista i escriptor britànic. Per entendre la seva vida és 
tant important saber que va treballar en un Burger King i 
com a home de negocis, com que actualment és un dels 
principals renovadors de la música clàssica i un prestigiós 
columnista de The Guardian. Per entendre el seu èxit a 
Espanya, n’hi ha prou sabent que Instrumental, el seu 
llibre de memòries on explica els abusos infantils que va 
patir i elogia el poder curatiu de la música, ha venut ja 
més de 100.000 exemplars. Com a pianista, ha actuat 

també en festivals tan allunyats de la seva música com el Sónar o el Primera 
Persona. Rhodes ha dirigit la seva fama a fer visible i fomentar el debat al 
voltant de les violacions a infants, les malalties mentals o el suïcidi, i ha ofert 
xerrades TED i conferències en actes de l’ONG Save the Children. El 2016 va 
publicar Toca el piano, on va ensenyar els seus lectors a interpretar un preludi 
de Bach en només sis setmanes. Ara torna amb Fugas, el seu llibre més íntim, 
en el qual repassa una de les seves gires més importants i recull les vivències, 
pors i derives mentals del seu dia a dia, sempre envoltat de música.  

 

més informació https://www.jamesrhodes.tv 
https://youtu.be/QUUFb-1hBtw  
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el dramaturg i director 

Iván Morales 
Barcelona, 1979 
 

Passa la infància participant de manera precoç en l’escena 
alternativa dels anys 80 i l’inici dels 90, col·laborant en 
diverses ràdios lliures i editant fanzins de còmic 
underground a Espanya i als Estats Units. Amb vuit anys 
debuta com a actor a TV3, i quatre anys després viu la seva 
primera experiència teatral, interpretant el nen del muntatge 
original de Carícies, de Sergi Belbel, al Teatre Romea. Des 
d’aleshores l’ofici d’actor l’ha portat a desenvolupar una 
carrera de més de trenta anys en nombroses sèries de 

televisió, obres teatrals i pel·lícules, a les ordres d’autors i directors tan diversos 
com Sílvia Quer, Marc Martínez, Agustí Villaronga, Julio Wallowits, Daniel 
Monzón, Dario Argento, etc. Paral·lelament, ha anat desenvolupant una 
trajectòria com a escriptor (Mi dulce, El truco del manco), com a director de 
cinema (Ha llegado el momento de contarte mi secreto, Dibujo de David) i com 
a autor de teatre (Sé de un lugar, Els desgraciats, Jo mai, Cleòpatra, Sueño de 
una noche de verano (versión de Deisy Portaluppi). En aquests moments 
encara giren les seves direccions de Wasted, de Kate Tempest, amb Íntims 
Produccions, i d'Esmorza amb mi, un text propi produït per la seva productora 
losMontoya - pantalla & escena, en residència a la Sala Beckett. Recentment 
també ha dirigit La calavera de Connemara, de Martin McDonagh, a La 
Villarroel, i La partida d’escacs, de Stefan Zweig, al Teatre Goya.  

 

més informació shorturl.at/oqzBR 
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l’intèrpret 

Quim Àvila 
Barcelona, 1994 
 

Format en diverses tècniques teatrals amb professors com 
John Strasberg, Joan Codina, Raquel Pérez, Laura Jou, 
Isaac Alcayde o Raquel Carballo, ha participat en els 
espectacles Cròniques de nits senceres, dies sencers, de 
Xavier Durringer, dir. Alberto Díaz; Shopping and Fucking, 
de Mark Ravenhill, dir. Oriol Rovira; Nit de Reis, de William 
Shakespeare, dir. Thomas Sauerteig; Ricard de 3r, de 
Gerard Guix, dir. Montse Rodríguez, basat en Ricard III de 
Shakespeare; Los niños obscuros de Morelia, d’Albert Tola, 

dir. Abel Vernet, i Els fusells de la senyora Carrà, de Bertolt Brecht, dir. Dani J. 
Meyer, entre altres. Com a membre de La Kompanyia Lliure del 2016 al 2018, 
ha participat en Àngels a Amèrica, de Tony Kushner, dir. David Selvas; El 
temps que estiguem junts, dramatúrgia i direcció Pablo Messiez; Laronda.com, 
de Bruno Fornasari i Les tres germanes, d’Anton Txékhov, dir. Lluís Pasqual; 
Nit de Reis (o el que vulguis), de W. Shakespeare, dir. Pau Carrió; In 
memoriam. La quinta del biberó, creació i direcció Lluís Pasqual, i Moby Dick, 
un viatge pel teatre, dramatúrgia Marc Artigau i direcció Juan Carlos Martel 
Bayod. També ha format part dels tallers de la directora britànica Kelly Hunter, 
de Flute Theater, en aplicació del Heartbeat Method amb l’alumnat del Centre 
d’Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. 

En televisió, ha col·laborat a les sèries Polseres vermelles; Kubala, Moreno i 
Manchón, i La Riera, també en les web-sèries Imberbe, d’Arsomnia Prods, i 
Souls, de Nerea González. En cinema, ha participat en Seve, dir. John-Paul 
Davidson; Miss Dalí, dir. Ventura Pons, i en els curts Como lágrimas en la sal, 
d’Helena Mariño, La dignitat, de David González i Story Man, de Carles 
Tamayo. 

 

més informació shorturl.at/bioMU 


