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Pròleg

El llibret que teniu entre mans és el resultat d’un projecte que els 
autors, juntament amb el compositor Josep Ollé, vam iniciar a mit-
jans del 2013. L’objectiu era crear un nou musical de petit format on 
la música tingués vital importància i s’entengués juntament amb les 
lletres com una totalitat que fes funcionar l’acció i la subratllés.

Va ser a la segona reunió on el tema de Jack l’Esbudellador va 
aparèixer sobre la taula. Era un personatge que ens interessava als 
tres i vam trobar molt llaminera la idea d’immergir-nos-hi. En po-
ques setmanes ens vam tornar a trobar tot havent revisat gran quan-
titat de llibres, documentació gràfica i audiovisual; emocionats amb 
la perspectiva que se’ns obria, i hi vam començar a treballar.

Com ja és sabut per tots, Jack l’Esbudellador és el nom que se li 
va donar al que es creu que va ser el responsable d’una sèrie d’assas-
sinats que van horroritzar el barri de Whitechapel (el barri portuari 
més pobre de Londres) entre l’agost i el novembre de 1888. Els cos-
sos de cinc prostitutes van ser trobats durant aquests mesos als car-
rers del barri, total o parcialment esbudellats. Aquest cas va portar 
de cap la policia de Londres i va posar de manifest la seva ineficièn-
cia: el món no estava preparat pel que ara mateix es considera el 
primer assassí en sèrie de l’era moderna, el que va assentar les bases 
no només de l’anàlisi de conducta actual dels assassins i la seva clas-
sificació, sinó també la del procés d’investigació policial que encara 
s’utilitza avui en dia a l’hora d’abordar un crim.

Per aquesta raó entre d’altres, Jack l’Esbudellador és i serà sem-
pre en l’imaginari col·lectiu no només d’Anglaterra, fins i tot no no-
més d’Europa, sinó en l’imaginari col·lectiu de la resta del món. Tot 
i que els detalls del cas es coneixen en més o menys mesura, no hi ha 
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ningú que no hagi sentit a parlar d’aquest assassí. És per això que ha 
estat utilitzat per a la creació d’innombrables manifestacions artísti-
ques, per la seva naturalesa d’estar al límit de la moralitat (l’assas-
sí de prostitutes en una Anglaterra clarament victoriana), al límit 
d’una societat que començava a desteocentralitzar-se i, sobretot, per 
trobar-se al límit de la condició humana. Però el principal motiu que 
ha fet que aquesta història hagi estat tan atractiva en els últims 125 
anys és que mai s’ha arribat a saber qui va ser realment l’assassí i 
això deixa totes les portes de la imaginació obertes a la creació. Du-
rant els mesos que va durar la investigació dels assassinats, la llista 
de sospitosos va anar oscil·lant i es va omplir amb tot tipus de pre-
tendents, des de mariners i carnissers del mateix barri portuari fins 
a les altes esferes de la Corona Britànica, passant per actors, doctors, 
cotxers… i fins i tot endevins. Es qüestiona el sexe de l’assassí, si era 
una persona o un equip, fins i tot es qüestiona si els cinc assassinats 
van ser duts a terme per la mateixa persona o es col·loquen errònia-
ment al mateix sac, o si assassinats anteriors i posteriors sense resol-
dre també s’haurien d’atribuir al mateix assassí.

Lluny de ser un problema, aquesta característica dóna molta més 
llibertat als creadors que l’utilitzen com a matèria prima i, nosaltres, 
no en varem ser l’excepció. Actualment s’han escrit desenes de llibres 
que hi fan referència, tant novel·les de ficció com textos de criminò-
legs que han revisat i segueixen revisant el cas de fa més d’un segle per 
donar-ne la seva pròpia versió; fins i tot va arribar al món del còmic de 
la mà de l’il·lustre Alan Moore. La gran pantalla n’ha fet grans adap-
tacions, des del film de Hitchcock fins a alguna protagonitzada pel 
mateix Johnny Depp, i pel que fa a l’àmbit escènic ha estat adaptada al 
teatre en un parell d’ocasions. Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Sweeney Todd o 
fins i tot el mateix Frankenstein han demostrat que els monstres ama-
gats a les profunditats de les grans urbs del s. xix es poden permetre 
una adaptació al musical que superi les expectatives de qualsevol. Fins 
i tot d’altres més antics com El Fantasma de l’Òpera o Nostra Senyora 
de Paris tenen la seva adaptació a aquest format i han tingut una gran 
rebuda entre el públic. És per això que crèiem que Jack l’Esbudellador 
es mereixia un espai en aquest format.

El primer pas que vam seguir va ser crear l’esquelet; com volíem 
que fos rebut el musical? Tota la ficció que s’havia creat fins al mo-

ment es basava en la incògnita de l’assassí amb una estructura de 
crònica negra que a nosaltres no ens entusiasmava. Va ser aleshores 
quan vam decidir que l’assassí tindria un gran protagonisme a la 
història, que volíem desvetllar de seguida la seva identitat i que el 
que volíem tractar era sobretot el per què d’aquests assassinats. Volí-
em donar-li l’oportunitat a la història, de ser entesa des d’una pers-
pectiva mai vista fins ara. Per què Jack l’Esbudellador matava pros-
titutes i els hi treia els òrgans? Quines motivacions tenia? No volíem 
oblidar tampoc plantejar un dilema a l’espectador: és possible que un 
assassí quedi justificat pels motius pels quals mata? Serà capaç el 
públic d’entendre a Jack o Jack serà un incomprès per sempre?

Un dels personatges principals de la peça és Mary Kelly, la que 
va ser considerada l’última víctima de l’Esbudellador, la mort 
més  sanguinària  de  les cinc, que va ser trobada a casa seva total-
ment destrossada i desfigurada. Un altre dels personatges és el doc-
tor Robert Openshaw, el  forense de la policia que certifica els cossos 
de les víctimes i que, a mida que va treballant amb els cossos que 
apareixen enmig del carrer, comença a sospitar que hi ha alguna cosa 
darrere de tot això que se li escapa de les mans.

El cas de Jack l’Esbudellador no és només considerat el primer 
cas d’un assassí en sèrie de l’era moderna, sinó que també ha passat 
a la història com el primer cas de gran cobertura mediàtica i de la 
manipulació de l’opinió pública que el va seguir. Això va comportar 
que, durant la investigació del cas, arribessin a les centrals d’infor-
mació londinenques centenars de cartes teòricament signades per 
l’assassí en qüestió. Quines són reals i quines no, ha portat de cap a 
criminòlegs i grafòlegs durant més d’un segle, però el fet segueix 
essent el mateix. És per això que el tercer personatge en discòrdia de 
L’Esbudellador de Whitechapel és el director d’un diari, William 
Neil. Un periodista avariciós i client habitual de Whitechapel que, 
inevitablement, s’enriqueix amb les desgràcies del barri gràcies a la 
necessitat morbosa dels lectors de llegir els detalls més escabrosos 
de les morts.

I precisament són aquests ciutadans un altre dels personatges 
principals de l’obra: els veïns de Whitechapel, les víctimes d’aquesta 
manipulació que fomenten ells mateixos quan compren la premsa a 
diari per satisfer la seva curiositat. Aquests ciutadans no s’encarre-
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guen només de fer les funcions de cor, sinó que també accionen els 
esdeveniments que conformen aquesta història. Aquest 6è personat-
ge que són els ciutadans està format per prostitutes, ciutadans i pu-
ters, però també, entre ells, hi trobem dos personatges més amb nom 
i cognom: la Victoria, una prostituta vella que, tot tenint una vi-
sió més propera de les morts i, per tant, més informació que la poli-
cia, té una idea molt clara de qui és l’Esbudellador i no està disposa-
da a parar fins a aturar-lo; i en Tommy, el fill d’una de les prostitutes 
que treballen per a la Victoria. En Tommy està enamorat de la Mary 
Kelly però alhora treballa pel William Neil repartint els diaris que 
llegeix tot el poble i, sense voler-ho ni ser conscient, agafa un paper 
molt important en aquest joc d’interessos i secrets, molt més del que 
pot semblar a primera vista. 

Qui és més assassí, doncs? La persona que empunya el ganivet? 
La que instiga infructuosament els assassinats? La que tanca la boca 
per interès propi? La policia, que demostra la seva incompetència? 
Els ciutadans que amb la seva curiositat morbosa i frívola permeten 
la situació?

Un cop vam tenir clars els personatges i la historia, vàrem reu-
nir-nos amb en Josep i li vam presentar el conjunt. De seguida va 
saber veure què era el que li calia musicalment a la història i ens vam 
afanyar a escriure les lletres i ell, per la seva banda, a compondre les 
cançons. El procés posterior van ser mesos i mesos de feedback entre 
ambdues cares de la moneda, un sistema de treball molt bidireccio-
nal on les suggerències per ambdues bandes eren tan importants com 
la pròpia creació. 

Però de fet, el text definitiu de l’obra tal i com ha quedat final-
ment publicat no va estar llest aleshores, sinó molt més endavant, 
quan ens vam embarcar com a directors escènics de la producció que 
faríem al Teatre del Raval de Barcelona. El procés d’assajos va ser 
també d’una importància cabdal per a l’escriptura. No podem obli-
dar que l’objectiu principal d’un text teatral és la posada en escena i 
l’avantatge de que nosaltres, els autors, també assumíssim la direc-
ció, ens va jugar molt a favor a l’hora d’acabar de perfilar el text. 
Així, durant els assajos vam comprovar com funcionava el conjunt i 
vam anar fent canvis que afavorien el ritme i la comprensió de l’es-
pectacle. L’última part de la reescriptura va venir ja en temporada on 

vam continuar modificant el text fins a l’última funció per a poder 
tenir una dramatúrgia de la qual estiguéssim satisfets i que continués 
viva. Sense l’ajuda i el treball conjunt de tot l’equip artístic que va 
participar en la producció, del director musical, dels actors i dels 
músics… L’Esbudellador de Whitechapel no seria el que és ara.

Com ja hem parlat prèviament, el llibret de L’Esbudellador de 
Whitechapel té dues tipologies molt diferenciades de personatges, 
els cinc personatges amb nom propi (Mary Kelly, Dr. Openshaw, 
William Neil, Vicky i Tommy), i els ciutadans o cor (ciutadans, 
prostitutes i puters) que acompanyen i també tenen una vital impor-
tància dramàtica. Ens trobem davant d’un text amb moltes possibili-
tats de cara al muntatge, on el director pot abordar el musical des 
del petit format o el mig format. La proposta que vam fer pel Teatre del 
Raval va ser de petit format i es construïa a través de cinc actors que 
es repartien tots els papers de l’auca, tot distingint-se els uns dels 
altres per la utilització de màscares a l’hora de representar els perso-
natges sense nom i a cara descoberta pels nostres protagonistes. Una 
de les coses que vam plantejar-nos al començar a escriure va ser que 
la història fos viable amb un repartiment ajustat i, després de po-
sar-ho a la pràctica, vam comprovar que era possible. Però la versa-
tilitat del text permet també fer una proposta escènica de mig format 
on s’ampliï el número d’actors i permeti més riquesa a l’hora de trac-
tar els personatges dels ciutadans, prostitutes i puters. A banda, la 
llengua en que està escrit originalment és el català, però la universa-
litat del text ens permet creure que seria fàcilment adaptable a altres 
contextos i idiomes simplement passant per la traducció.

Qui és realment la víctima? I l’assassí? Aquesta és la intenció de 
L’Esbudellador de Whitechapel, fer-li creure a l’espectador que 
res és el que sembla, que les possibilitats de canviar la realitat són 
infinites, deformar-li la realitat després de cada escena i canviar-li la 
perspectiva en el context quasi mític del barri boirós i nocturn més 
conegut del Londres del xix. Fer-li entendre que si res és segur, tot és 
possible. Qui s’atreveix a endinsar-se en el laberint fosc i emboirat 
que envolta la figura de Jack l’Esbudellador?

Oriol EstEfanEll i Marga Parrilla



 
 
 
 

L’Esbudellador de Whitechapel

Estrenat al Teatre del Raval (Barcelona) el 17 de setembre de 2014.

Repartiment

mary KElly, ciutadà primEr, proStituta Clara Altarriba
William nEil, ciutadà SEGon, putEr Roger Borrull
robErt opEnShaW, ciutadà tErcEr, putEr Víctor Genestar
vicKy, ciutadà quart, ann chapman, 
proStituta Mónica Portillo 
tommy, ciutadà cinquè, mary ann  
nicholS, EliSabEth StridE Mireia Casado 

llibrEt i DirEcció Oriol Estefanell i Marga Parrilla
Música i orquEstació Josep Ollé
DirEcció Musical Esteve Costa

Músics

Marc Sumsi Piano, Ciutadà
Maria Tió Violí
Teresa Noguerón  Clarinet
Laia Reverté  Violoncel
Rafel Iniesta  Contrabaix

 Fitxa tècnica

FiGuriniSmE Giulia Grumi
EScEnoGraFia Ramon de los Heros
il·luminació Laura Clos (Closca)
corEoGraFia Ricardo Molar



WhitEchapEl: maGníFic barri

Mary Ann Nichols, William Neil, Tommy i els ciutadans.
Carrers del barri de Whitechapel.

La Mary Ann Nichols, prostituta, i el Sr. William Neil tenen relaci-
ons sexuals. En acabar, ell li paga i marxa. La figura irreconeixible 
de Jack l’Esbudellador entra i esbudella la Mary Ann Nichols. En 
marxar, s’enduu el seu úter. Entra el Dr. Openshaw, per certif icar 
la defunció i torna a marxar. Entren els ciutadans tot duent a 
terme feines quotidianes. 

ciutadanS.—
A Whitechapel hi ha un secret
però els de dalt giren la cara:
som el racó oblidat de Londres.

Magnífic barri…

A Whitechapel hi ha un secret
que la classe alta amaga:
tots som veïns de putes.

Magnífic barri…

Sempre fum tapant-nos la cara,
tot pot passar
res no està escrit.
Som fills de la boira,
som fills de la nit.

Apareix en Tommy amb un gran feix de diaris i els comença a 
vendre entre els ciutadans.

N. de l’E.: Els passatges cantats s’han tipografiat en un cos més petit que 

els parlaments, al llarg de tota l’obra.
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ciutadà quart.— 
El diari diu que hi ha una morta
que s’ha quedat sense abdomen:

ciutadà primEr.—
l’han mutilada i dessagnada. 

ciutadanS.—
Magnífic barri…

ciutadà tErcEr.—
Aquí diu que és un pertorbat,
un malalt, un boig…!

ciutadanS.—
Magnífic barri…

Sempre fum tapant-nos la cara,
tot pot passar
res no està escrit.
Som fills de la boira,
som fills de la nit.

ciutadanS.—
A Whitechapel hi ha un secret
que ningú no sap per ara:
hi ha un boig entre nosaltres.

Magnífic barri…

tommy.— Extra! Extra! Han assassinat a una prostituta de Whitec-
hapel! En vol un? Tingui! Han assassinat a Mary Ann Nichols! 
Assassinat a Whitechapel! No en vol?

ciutadà primEr.— Cada dia assassinen, marrec.

tommy.— Però miri’n els detalls…!

ciutadanS.—
No és estranya una mort,
en tenim a diari,

ciutadà SEGon.—
ara hi ha una puta menys.

ciutadanS.—
Magnífic barri…

ciutadà tErcEr.—
El diari diu que hi ha una mort,
on el cos ha estat obert:

ciutadanS quart i primEr.—
li han tret esòfag i tràquea.

ciutadanS.—
Magnífic barri…

Sempre fum tapant-nos la cara,
tot pot passar
res no està escrit.
Som fills de la boira,
som fills de la nit.

tommy.—
El diari diu que hi ha una mort
que no és com les altres:

ciutadà SEGon.—
aquest assassí és diferent. 

ciutadanS.—
Magnífic barri…
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Cada matí, amb el sol matiner, ells em busquen a qualsevol carrer…
No tenen menjar, això és veritat, però s’ha d’estar ben informat!

M’atrauen els crits de les noietes, els plors de les mares em pinten un somrís,
els bassals de sang sempre m’exciten, l’olor de fum em fa dormir feliç.
I sé que és terrible, no hauria de sentir-ho, com a bon cristià i bon creient,
però és complicat tenir escrúpols quan les monedes van caient!

En William Neil llança unes monedes a terra i apareixen prostitu-
tes per recollir-les.

proStitutES.— 
Si algú assassina, una moneda! Si algú fa el boig, una moneda als meus dits!
Si hi ha un segrest, una altra moneda! Sobretot, sobretot si hi ha sang i crits!
Cada nou dia duu una nova desgràcia; cada nova desgràcia, un nou diari

[circulant;
cada nou diari, una nova moneda;

tommy.—
 i així la seva bossa es va…

tommy i proStitutES.— 
inflant!

William.— 
Si hi ha cap malfactor hi ha una nova edició
i com a conclusió es va omplint el sarró
d’aquest pobre inversor que ara és amo i senyor
de la informació d’aquest lloc en qüestió.

la imprEmta

Tommy, William Neil, prostitutes.
Impremta del senyor William Neil.

En William Neil supervisa la producció de l’edició extra. Entra en 
Tommy a buscar més diaris.

William.— Ja has acabat?

tommy.— Senyor Neil! Continuen volent més diaris!

En Tommy li dóna una bossa plena de monedes a en William Neil.

William.— Fes més feixos, Tommy! La gent vol estar informada!

Ja de petit mon pare em deia: busca un ofici de futur,
per això quan vaig comprar la impremta, ell em va dir “vine un minut”.
Em va tancar a la meva cambra, va anar a buscar un cinturó
i em va deixar clar com l’escuma, marcada a la pell, la seva opinió.

Però ara puc vendre mes barat gràcies a la reforma fiscal.
Hi ha un nou boig que assassina i sembla que els ha agradat.
La gent vol llegir el que ha de patir per saber de quin mal morirà
i jo ho puc publicar al diari amb imatges i gràfics llampants.

Si algú assassina, una moneda! Si algú fa el boig, una moneda als meus dits!
Si hi ha un segrest, una altra moneda! Sobretot, sobretot si hi ha sang i crits!
Cada nou dia duu una nova desgràcia; cada nova desgràcia, un nou diari

[circulant;
cada nou diari, una nova moneda; i així la meva bossa es va inflant!

Es creuen persones molt serioses però volen notícies sucoses.
Tothom es queixa d’aquest barri però adoren comprar-me el diari.
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William.— Aquest ofici és la meva feina, s’ha d’estar al dia si es vol 
ser competent…

dr. opEnShaW.— 
Senyor Neil, el que més m’ha sorprès
no és la concreció del seu diari
sinó que tota la informació
era secret de sumari.

La roba de la víctima,
els òrgans extirpats,
la posició del cos…
Com ho ha esbrinat?

William.— 
No revelaré les meves fonts.
Jo sóc un gran professional
i en fer bé la meva feina
no pot haver-hi cap mal.

dr. opEnShaW.— 
Hi ha detalls que com a forense
només conec jo, ningú més.
Voldria saber a què està disposat
per aconseguir diners.

William.— Senyor Openshaw, comença a ofendre’m el to que utilit-
za. Jo sóc un treballador honrat, simplement un bon periodista. 
No tinc res a amagar. S’ha de tenir contactes a tot arreu per tirar 
endavant un diari. Potser, fins i tot, sense voler-ho, ha estat vostè 
qui m’ha informat.

I ara disculpi’m, que estic ocupat.

En William fa marxar al Dr. Openshaw.

Cada nou dia duu una nova desgràcia; cada nova desgràcia, un nou diari
[circulant;

cada nou diari, una nova moneda; i així la meva bossa es va inflant!

com ho ha ESbrinat?

William Neil, Tommy, prostitutes i Dr. Openshaw.
Impremta del senyor William Neil.

En Tommy fa per marxar amb més feixos de diaris i es creua amb 
el Dr. Robert Openshaw, que entra.

dr. opEnShaW.— Nen, on és el teu cap?

tommy.— Allà, senyor forense.

dr. opEnShaW.— Doctor, marrec.

tommy.— Perdó… senyor doctor… 

En Tommy marxa.

tommy (Off ).— Extra, extra…!

William.— Doctor Openshaw, a què dec el plaer?

dr. opEnShaW.— Senyor Neil… Venia a felicitar-lo pel seu article. 
Molt bona feina, m’ha deixat bocabadat.

William.— Coses que passen en aquest barri, ja sap com va… Què 
li haig d’explicar a vostè!?

dr. opEnShaW.— Està molt ben informat, no?

En William Neil insta les prostitutes a anar a una altra sala de la 
impremta per quedar-se sol amb el doctor.
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vicKy.— Et veig molt nerviosa… Millor, com més nerviosa més fo-
gosa. Tinc un home allà que necessita descarregar. Espera, que el 
crido.

mary.— Avui dóna-li a una altra.

T’haig de dir una cosa, Vicky,
he de confessar-t’ho ja: 
estic esperant un home
que em fa parar boig el cap.

vicKy.— 
Què és el que vols dir-me, Mary?

Tens una cita com els rics?

mary.— 
Ell no sap que hem quedat
i com tots em pagarà.
Quin mal hi ha? Quin mal hi ha?

És atent i és ric, és un empresari.
Ve sovint per aquí a tastar el nostre calvari.
S’està fent famós amb els seu diari
i el que guanya s’ho gasta sent solidari.

No només ve a investigar,
també fa de tastaolletes:
tan prompte es fixa en un cul
com també en les meves tetes.

vicKy.— No serà en William Neil, aquest home tan perfecte?

mary.— Oi que és fantàstic? No li veig cap defecte…

Amb ell aniria a una illa a fornicar
i oblidaria per sempre el que és treballar.
Quan el veig, ai Déu meu, em torno animal.
Vull que em faci algun cardenal!

vicKy.— T’ho prohibeixo, és un mal nascut. Ni se t’acudeixi acos-
tar-te a aquest home. Totes les que han anat amb ell han desapare-
gut i si en té ocasió també t’arrancarà la pell. Totes, totes, sense 
excepció, l’una rere l’altra han anat caient.

Faré quE m’EStimi

Tommy, Vicky, Elisabeth Stride, puters, Mary Kelly i William Neil.
Carrerons del barri de Whitechapel. 

La Vicky xerra amb els puters. En Tommy ven diaris.

tommy.—Extra! Extra! Han trobat una prostituta esbudellada! Han 
assassinat a Mary Ann Nichols! Assassinat a Whitechapel! Com-
pri el diari!

vicKy.— Eli! Eli? Tommy, on és ta mare?

tommy.—Ha marxat amb un client fa una estona. 

vicKy.— Amb qui?!

tommy.—Amb un bon home que passava pel carrer…

Entra Elisabeth Stride i el bufeteja.

Eli.— Tommy, no siguis així, va! T’he dit mil vegades que no diguis 
mentides… Aquí estic, Vicky!

En Tommy marxa. La Vicky emparella l’Elisabeth Stride amb un 
dels puters, però li’n queda un altre.

vicKy.— Mary Kelly ? Mary?

La Mary Kelly creua l’escena tot intentant evitar la Vicky.

vicKy.— Per fi et trobo!

mary.— Vicky! Quina sort veure’t! 
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vicKy.— Mary, tu fes-me cas, sé el que et convé. Si te’n vas amb ell 
acabaràs en un carreró.

Entra en William Neil tot buscant una prostituta. La Mary Kelly se 
li insinua.

mary.— 
Putes a milers et trobaràs pels carrers…
A centenars t’oferiran la glòria
però només amb mi, només amb mi, acabarà bé la història.

Aquest és el meu carrer.
Ja veuràs que bé, ja veuràs que bé que t’ho faré!

William.— 
No ens vàrem veure ahir?

vicKy.— 
És putero i assassí.

mary.— 
Repeteixo amb els millors.

vicKy.— 
És lletjot i perillós

William.— 
Doncs que així sigui!

vicKy.— 
Faràs que et liquidi.

mary.— 
No te’n penediràs.

vicKy.— 
L’amor et matarà.

mary.— 
És un home ric i eixerit.
És graciós i talentós.
Faré que m’estimi.
L’amor no el vaig triar.

vicKy.— 
És putero i assassí.
És lletjot i perillós.
Faràs que et liquidi.
L’amor et matarà.

mary.— 
Vicky, em sorprens! Sense proves no acusis la gent!

És un home ric i eixerit.

vicKy.— 
És putero i assassí.

mary.— 
És graciós i talentós.

vicKy.— 
És lletjot i perillós.

mary.— 
Faré que m’estimi.

vicKy.— 
Faràs que et liquidi.

mary.— 
L’amor no el vaig triar.

vicKy.— 
L’amor et matarà.

mary.— 
Ja se que a diari venc el meu cos…
i és cansat, tu ho saps prou.

Però amb ell, sí senyor, la mitja lluna i el corb, la salutació al sol, la 
[cadira i el missioner,

la gran obertura, la mitja obertura, l’obertureta, la cortesana, la hidra, 
les culleres, la serp emplomallada, el mico engarjolat, el trineu de tres 
puntes, el saltamartí de Perú, el gall d’indi de Mollerussa, el monstre de 
Banyoles, el lotus silvestre sobre el llac gelat en posta de sol…

La Vicky crida una prostituta per emparellar-la amb el puter que 
quedava. Aquesta entra i marxen tots dos.

vicKy.— Mary, prou! Tot això del William acabarà malament!

mary.— No siguis amargada! Ell no pot ser dolent! Fes un esforç 
perquè et caigui millor.
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La Mary Kelly li fa un gest afectuós i fa per retornar amb en Wi-
lliam Neil però la Vicky l’ha fet fora aprofitant la distracció i la 
Mary Kelly no sap cap on ha anat. La Vicky li indica malament la 
direcció i aquesta marxa pel cantó equivocat.

William.— 
Senyoreta, si no s’afanya, hauré de marxar…!

La Mary Kelly i en William Neil fan per marxar junts. Entra en 
Tommy i xerra amb la Vicky. 

tommy.—Marxarà amb ell? Amb ell altra vegada?

La Vicky l’empeny dissimuladament perquè interrompi la parella.

vicKy.— Tommy, vine cap aquí. No molestis.

tommy.—
Mary, no marxis avui,
necessito que estiguis amb mi,
la mare ha anat amb un home
i la nit se’m fa llarga i pobre.

mary.— 
Tommy, no estiguis trist,
jo i la mare hem de treballar.
Ara he de marxar. 

Va, vés amb la Vicky.

tommy.—
Amb ella no hi vull estar.

Tot el dia reparteixo diaris
esperant un moment de descans
per poder venir caminant fins aquí
i saber que tu estàs per mi.

Ets tu que m’expliques històries,
ets tu qui em fa somiar.
M’allunyes d’aquest món gris
i així me’n puc oblidar.

mary.— 
Petit Tommy, quan torni viatjarem
on tu vulguis: anirem a Mart o a Neptú,
al mateix paradís o al fons de l’infern…
Jo vindré i només estaré per tu.

William.— Senyoreta, marxo.
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ciutadanS.—
 i mira com ha acabat.

tommy.—
La Jackellyn força bé ballava.

ciutadanS.—
Degollada en un terrat.

vicKy.— 
Volia entrar en un ballet

ciutadanS.—
i mira com ha acabat.

tommy.—
La Johanna tenia un home.

ciutadanS.—
Al carrer amb el cap xafat.

vicKy.— 
Ell l’esperava al port per marxar

ciutadanS.—
i mira com ha acabat.

tommy.—
La Lolita molt llesta havia estat.

ciutadanS.—
Penjada enmig de la ciutat.

vicKy.— 
És cert que tenia la mà llarga

ciutadanS.—
 però mira com ha acabat.

vicKy.— 
Jo també vaig tenir un somni:
ser actriu professional!
I que baix he acabat
actuant en aquest musical.

mira com ha acabat

Tommy, Vicky, ciutadans.
Carrerons del barri de Whitechapel.

Comencen a entrar ciutadans.

tommy.—Quan sigui gran, jo seré l’amo del diari, i serà a mi a qui 
estimarà, i se n’anirà amb mi, i jo la faré feliç, però feliç de veritat, 
no per diners, i marxarem lluny d’aquest barri…

vicKy.— L’has de deixar marxar. Tranquil, petit, estarà bé. Té pro-
hibit enamorar-se, ja saps com funcionen les coses, aquí. Ella està 
casada amb el carrer.

Ella no pot somiar
ni creure que se’n sortirà
o naixerà un nou dia
i ella morta estarà.

Amb aquesta vida que tenim
no podem somiar en volar.
Som totes filles del carrer
i mai, mai podrem triar.

tommy.—
La Martha volia ser modista

ciutadanS.—
i va acabar morta en un prat.

vicKy.— 
Volia muntar un negoci
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tommy.—Però…

vicKy.— Podràs, Tommy?

tommy.—D’acord, però… i la Mary?

vicKy.— Jo la cuido. T’ho prometo. Apa, vés i no et queixis.

En Tommy marxa.

tommy.—
No m’agrada gens que les noies
venguin el seu cos pel carrer
i si ho fa la Mary Kelly 
encara m’agrada menys.

Perquè jo a ella l’estimo,
mai no li faria cap mal
i la faré feliç per sempre
quan ens puguem casar.

vicKy.— 
Del teu amor sí que me’n fio
no el pot negar ningú
tant de bo totes les noies
s’enamoressin d’algú com tu.

La Vicky dóna l’ordre per marxar i organitzar-se, però els ciuta-
dans es posen a ballar amb en Tommy. Finalment la Vicky aconse-
gueix dissuadir-los i crea la turba. Els ciutadans la segueixen.

vicKy.— 
Ens domina la roda de la inèrcia
però hi ha coses que es poden evitar.
Ens hem de protegir dels intrusos.
Veniu tots amb mi,
ens hem de defensar.

ciutadanS.—
Som fills de la boira. 
Som fills de la boira. 
Som fills de la boira.
Som fills de la boira.
Som fills de la boira. 
Som fills de la boira i la nit.

Els ciutadans marxen.

tommy.—Jo la protegiré, jo sóc prou fort.

vicKy.— Petit, cada cosa té el seu temps. De moment a la Mary la 
cuido jo i ja et tocarà a tu quan creixis. Tommy, ara el que toca és 
que protegeixis la teva mare. L’Eli et necessita. 

tommy.—Què vols dir?

vicKy.— És complicat d’entendre, petit, però has de mirar d’encar-
regar-te que la teva mare mai vagi amb en William Neil.

tommy.—Per què?

vicKy.—Podràs fer-ho?



El pactE

Mary Kelly i William Neil.
A la vora del Tàmesi.

La Mary Kelly, encaputxada, arrossega un cadàver i li lliga pedres per 
després llançar-lo al riu. Entra en William Neil, que va cap a casa seva, 
tot xiulant la cançó de “La impremta”, ella no el veu. Quan en William 
Neil veu la figura encaputxada deixa de xiular i s’amaga.

William.— Podria ser un altre assassí, un altre malalt. Si el desco-
breixo em forro i això em convertiria en un heroi. Però deu ser fort 
i gros i jo sóc tan valuós…

Què faig? Què faig?

Mentre en William Neil decideix, la Mary Kelly el veu i s’hi llança 
al damunt per matar-lo. En William Neil es defensa com pot. 
Durant la lluita, la Mary Kelly el reconeix i intenta fugir, però en 
William Neil l’atrapa i la lliga. Li descobreix la cara.

William.— 
A centenars m’oferiran la glòria
però només amb tu, només amb tu,
acabarà bé la història.
Aquest és el teu carrer.
Ara veig que bé,
ara veig que bé que m’ho has de fer.

És així com acaba la història?
És aquesta la teva glòria?
Et dediques a matar els clients!

m’hi dEixaré la pEll

Vicky.
Carrerons del barri de Whitechapel. A la vora del Tàmesi.

La Vicky camina pels carrerons de Whitechapel f ins a arribar a la 
vora del Tàmesi.

vicKy.— 
Nits d’insomni patint per elles,
volent evitar el negoci incorrecte.
Sempre he protegit la meva gent
 i sempre la protegiré.

Ja són lluny els vespres màgics, 
ja no recordo si vaig ser innocent.
Un cop vaig ser una boja enamorada
abandonada entre els vaixells.

Les meves noies són la meva vida
i, si cal, per elles m’hi deixaré la pell.

Ningú ha mogut un dit per les desenes de noies desaparegudes els 
últims temps, però la descoberta del cadàver de la Mary Ann m’ha 
donat la raó. Ningú tocarà els meus.

A Whitechapel hi ha un secret… 

Però s’ha acabat.

La Vicky marxa.
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mary.— Sí que ho és.

William.— 
també vas fer-ho el mes passat.

mary.— No és cert. 

William.— 
Es tracta de la mateixa carnisseria.
Explica’m el perquè, assassina.
Si vols sortir m’hauràs de dir
què collons hi fas aquí.

mary.— 
Em coneixes de fa temps,
ha estat un accident,
he ficat la pota,
saps que sóc una bona dona…

William.— Tu et penses que sóc idiota?

mary.— No prefereixes un tracte com cal?

William.— Digue’m el perquè o et delataré!

mary.— M’intriga saber per què no ho has fet encara. Què esperes 
de mi? Et puc ajudar?

William.— No estàs en condicions de negociar!

mary.— Si m’has de delatar, endavant. Però fes-ho ja. Sé que vols 
publicar la meva història al diari i forrar-te entregant-me al patíbul.

William.— Molt hàbil.

mary.— Sóc una dona de carrer.

William.— 
Per què l’has matat, què t’havia fet?

mary.— 
No n’has de fer res, deixa’m marxar.

William.— 
Li has tret els òrgans, explica’m el per què.

mary.— 
Saps prou bé que només vull fer-los contents.

William.— Jo hagués pogut ser el següent…

mary.— 
Deslliga’m ara mateix
i mira-li entre les cames:
no és carn, sinó peix!

En William s’acosta al cadàver. És una dona. La tapa ràpidament, 
sense reconèixer-la.

William.— Quina carnisseria! O sigui que tu també vas ser… per 
què ho fas?

mary.— Deslliga’m i no diguis bajanades.

William.— Vull una explicació!

Per què l’has matat, què t’havia fet?

mary.— 
No n’has de fer res, deixa’m marxar.

William.— 
Li has tret els òrgans, explica’m el perquè.

mary.— 
No vols saber-ho, millor no preguntar.

William.— 
Quants cadàvers has llançat ja al riu?

mary.— 
Tot és un malentès, deixa’m anar.

William.— 
Et tinc atrapada, no pots escollir.

mary.— 
El que em demanes no ho pots sentir.

William.— 
Ara sé que ella no és la primera,
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William.— No!

mary.— 
Vols que torni a passar si o no?

Et proposo un pacte que et beneficiarà, de debò. Si em deixes sor-
tir i seguir el meu camí… Et prometo que m’ho faré anar bé per 
deixar-les enmig del carrer i que puguis publicar-ho amb tota 
mena de detalls.

William.— Estem parlant de moltes noies. Ets un monstre, no tens 
sentiments.

mary.— Estem parlant de molts diners, d’arriscar-me deixant-les al 
carrer només pel teu profit. Ara ja saps el meu secret. Em delates 
o t’enriqueixes?

En William Neil deslliga la Mary Kelly. 

William.— 

Sobretot, sobretot si hi ha sang 
[i crits.

Cada nou dia duu una nova
[desgràcia;

cada nova desgràcia un nou diari
[circulant;

cada nou diari, una nova moneda
i així la meva bossa es va inflant.

mary.— 
Si jo assassino una moneda! Si

[mato algú, 
una moneda als teus dits!
Si és al carrer, una altra moneda! 
Sobretot, sobretot si hi ha sang 

[i crits.

Cada nou dia duu una nova 
[desgràcia;

cada nova desgràcia un nou diari
[circulant;

cada nou diari, una nova moneda
i així la teva bossa es va inflant.

mary.— Tracte fet, doncs?

William.— Avisa’m quan sigui la propera.

En William marxa.

mary.— T’ho faré saber.

mary.— 
No vols saber-ho. Millor no preguntar.

William.— 
Quants cadàvers has llançat ja al riu?

mary.— 
Tot és un malentès, deixa’m anar.

William.— 
Et tinc atrapada, no pots escollir.

mary.— 
El que em demanes no ho pots sentir.

El que em demanes no t’ho puc dir
però hi ha una cosa que et puc oferir:
diners a pilons, molts, si en vols.
Deslliga’m i para atenció.

William.— Tu digue’m què m’ofereixes i aleshores decidiré però 
dubto que superi l’exclusiva de la teva detenció.

mary.— Saps que pots confiar en mi, és molt millor, t’ho puc asse-
gurar.

William.— No et deixaré marxar sense res a canvi. No em facis 
perdre el temps i parla.

mary.— Estàs segur que vols saber-ho? Estàs preparat per sen-
tir-ho?

La Mary Kelly i en William Neil es miren. Ell assenteix.

mary.— 
Penses que han estat només dues
però la llista és molt més llarga.
Fa molts mesos que treballo
però treballo d’amagat.

Mary Ann va ser un accident,
de sobte va arribar molta gent.
Però allò va ser una excepció,

La Mary Kelly llança el cadàver al riu.
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WhitEchapEl: tant SE val

Ann Chapman, William Neil, Mary Kelly, Tommy, Vicky, Dr. Openshaw i 
ciutadans.
Carrerons del barri de Whitechapel. 

L’Ann Chapman, prostituta, i el Sr. William Neil tenen relacions 
sexuals. Ell li paga i marxa. La Mary Kelly entra i esbudella l’Ann 
Chapman. Li extirpa l’úter i se’l guarda. Els ciutadans, la Vicky i el 
Tommy entren amb diaris.

tommy.—Extra, extra! Han assassinat una altra prostituta a White-
chapel. Aquest cop la víctima és l’Ann Chapman! Compri el diari!

vicKy.— 
Hi ha hagut una altra mort,
que ningú no s’espanti.
La policia diu que tant se val.

ciutadà cinquè.—
Tant se val…

ciutadanS SEGon i tErcEr.—
Hi ha hagut una altra mort
tan cruel com l’anterior
però en tenen prou dient que tant se val.

ciutadà cinquè.—
Tant se val…

mary.— 
Ara he perdut per sempre
l’amor que hagués volgut.
Ell ja mai m’estimarà, m’estimarà…

mary i William.—(Sols)
El secret continua amagat.
El pacte queda segellat.
Tornem entre la boira i el fum:
arriba l’hora de la veritat.

El secret continua amagat.
El pacte queda segellat.
Tornem entre la boira i el fum:
arriba l’hora de la veritat.
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tommy.—
La morta no és la Mary
però podria haver-ho estat.
Qui serà la següent? Qui serà?

ciutadanS.—
Tant se val…

El Dr. Openshaw entra i certif ica la mort de la prostituta.

mary, William, tommy, vicKy, dr. opEnShaW.—
Ara tot és diferent, tot ha canviat.
Sé que estic a prop de la veritat.
Fins on estic disposat/da a aguantar?
Em rendiré avui? Ho faré demà?

ciutadanS.—
A Whitechapel hi ha un secret
que ningú no sap encara:
hi ha un boig entre nosaltres.

Tant se val…

ciutadanS.—
Tant se val…

vicKy.— 
La víctima havia anat amb ell,
cada cop ho tinc més clar:
l’assassí és el senyor William Neil, en William Neil.

ciutadanS.—
Tant se val…

Sempre fum tapant-nos la cara,
tot pot passar
res no està escrit.
Som fills de la boira,
som fills de la nit.

ciutadà primEr.—
Hi ha hagut una altra mort
però això no espanta al barri.
Les autoritats diran que tant se val.

ciutadanS.—
Tant se val…

ciutadà quart.— 
Tot és ple de policies
que cerquen de valent

ciutadà tErcEr.—
entre les cames dels bordells.

ciutadanS.—
Tant se val…

Entra en William Neil.

William.— 
He pactat amb el diable
i encara no sé per què.
Com pot ser que ella sigui…? Com pot ser?

ciutadanS.—
Tant se val…
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William.— Mary, que bé que hagis vingut!

He estat pensant un pla perfecte que no et costarà res de res:
talla l’orella a la propera, afila bé el tall del ganivet.
Jo escriuré al diari a diari fent-me passar per l’assassí.
Cada dia una exclusiva, tothom la voldrà llegir.

mary.— Vols dir que és segur? No ens descobriran?

William.— No has de patir per res, jo mateix m’enviaré les cartes, les 
rebré amb sorpresa i després les publicaré. Tu només hauràs de fer, 
amb els fets, que tot el que jo escrigui sigui cert. Tothom en parlarà, 
ja veuràs! Estic creant el que serà el màrqueting del segle xxi!

William i dr. opEnShaW.— 
Tu ets la peça clau
per l’èxit del que s’escau.
Quina sort trobar-te
i poder comptar amb tu.

Tu ets la peça clau
per l’èxit del que s’escau.

William.—  dr. opEnShaW.—
Quina sort trobar-te  Quina sort comptar amb tu.
i poder comptar amb tu.

En William Neil comença a redactar una carta.

dr. opEnShaW.— 
Ja fa anys algú inventà l’anestèsia
i molts moriren per haver-la de provar.
Per volar amb el globus aerostàtic
uns quants s’han hagut d’estavellar.

Algú va dir no fa massa
que la terra no era el centre de l’univers,
que hi havia milions d’altres estrelles
i la terra girava, i no al revés.

Algú altre va dir també, un dia,
que la sang per les venes circulava.
Els van cremar a tots dos a la foguera
però així la ciència avança, avança, avança…

jacK l’ESbudEllador

William Neil, Dr. Openshaw i Mary Kelly.
Laboratori secret del Dr. Openshaw i impremta del senyor William Neil. 
Simultanis.

En William Neil està al seu despatx. La Mary Kelly entra al labo-
ratori amb un paquet a la mà pel Dr. Openshaw. Com que no el 
troba, deixa el paquet i marxa a buscar-lo a la resta d’habitacions. 
Tot seguit arriba per la porta el Dr. Openshaw.

mary.— T’ha anat bé aquest que t’he portat?

El Dr. Openshaw té un atac de tos mentre mira el paquet, que no 
havia obert f ins ara.

mary.— Estàs bé?

dr. opEnShaW.— No pot ser que te’ls deixis fora, Mary. Aquest ja és 
el segon cop! Perdo molt de temps certificant les morts. Has de 
fer-ho com abans, si no és feina perduda.

mary.— Vols dir que així no et serveixen?

dr. opEnShaW.— L’estat en que arriben és lamentable, no fan la 
funció que han de fer.

Sé que és molt dur esbudellar
però ja ho deia Maquiavel:
la fi justifica els mitjans, 
l’objectiu et disculpa del que fas abans.
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Totes aquestes coses
són un bé per la humanitat
tot i que per tenir-les
algú es va sacrificar.

William.— 
Des de l’infern escric amb sang d’una víctima.
Jo continuo fent i no em seguireu la pista.

No sé com acabar, amb el meu nom no puc signar…

mary.— Inventa un nom, així la gent en parlarà!

William.— 
Ha de ser home o dona? Què és el que fa més por?
Miquel Àngel? Rafael? Bonnie o Clyde?

mary.— 
Leonardo o Donatello? Jekyll o Hyde? 
Elisabeth I? Dorys o Totó?

William.— 
No pot ser cap d’aquests, 
no el podrem vendre bé.

Jack l’Esbudellador, és el nom!

mary.— 
Jack l’Esbudellador, ja el tenim!

William i mary.— 
Jack l’Esbudellador!

William.— No em fallis, confio en tu!

dr. opEnShaW.— Ho has entès?

mary.— Sí, sí, faré el que em demanis…

dr. opEnShaW.— Has de somriure, ja estem molt a prop, a punt 
d’acabar! Val la pena! En falten encara algunes però… estem a 
prop, molt. No em fallis, confio en tu!

En William Neil i la Mary Kelly marxen.

William.— 
Si tu talles una orella
i jo he dit que la tallaré
tothom sabrà que no és cap broma,
tots veuran que anem de debò.
Tindré el poder total per publicar 
sense embrutar-me gens les mans!
Si és que penses ajudar-me 
ens hi podem posar ja.

mary.— Què vols que faci?

William.— 
Estimat cap de policia, és un bon començament,
odio a cert tipus de dones, haig d’aparentar ser molt dolent.
No m’atrapareu doncs sou incompetents, tallaré una orella a la víctima

[següent,

Bé… ah… aquí entres tu, eh, Mary?

he afilat el ganivet i us enviaré un paquetet.

Què et sembla? És creïble?

La Mary Kelly riu.

Tens un somriure bonic.

William i dr. opEnShaW.— 
Tu ets la peça clau
per l’èxit del que s’escau.
Quina sort trobar-te
i poder comptar amb tu. 

Tu ets la peça clau
per l’èxit del que s’escau.

William.—  dr. opEnShaW.—
Quina sort trobar-te  Quina sort comptar amb tu.
i poder comptar amb tu.

Després d’experimentar amb animals
seguim provant amb persones reals.
La majoria mor amb els efectes secundaris
però tan sols son danys col·laterals.



44 ORIOL ESTEFANELL / MARGA PARRILLA

valdrà la pEna

Mary Kelly.
Carrerons del barri de Whitechapel. 

La Mary Kelly camina sola pel carrer.

mary.— 
Jack l’Esbudellador, ha dit.
Ara ja tinc nom d’assassina.
Em deixo anar per la inèrcia,
ja no hi puc fer res més.

Em demanen coses ben diferents,
estic entre l’espasa i la paret,
però continuaré endavant com sigui
mirant el futur que tinc per tu.

Tindré amb tu tanta vida, germà,
com la suma de les que he robat.
Ja no queda gaire per sortir a passejar
i que estiguis al meu costat.

Tindrem el futur desitjat
que en el passat ens han robat:
els germans Kelly junts per sempre.
Valdrà la pena el que he passat.

I potser, qui sap, potser
en William serà amb nosaltres.
Llavors seria tot perfecte
però és tan difícil esperar.

Tindré amb tu tanta vida, germà,
com la suma de les que he robat.
Ja no queda gaire per sortir a passejar
i que estiguis al meu costat.

dr. opEnShaW.— 
Hi alguna cosa que m’amaga,
alguna cosa m’estic perdent.
Haig de saber el que està passant
per no posar en perill l’experiment.
No me’n refio gens ni mica
però no tinc cap més remei.
Ella és qui coneix el carrer.
L’hauré de vigilar, la vigilaré.
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FillS dE la boira

William Neil, Elisabeth Stride, Mary Kelly, Vicky, ciutadans i Catherine 
Edowes.
Carrerons del barri de Whitechapel. 

L’Elisabeth Stride busca en Tommy pel carrer. 

Eli.— Tommy? Tommy?

En William Neil entra i manté relacions sexuals amb ella. En aca-
bar, li paga i marxa. La Mary Kelly, encaputxada, degolla l’Elisa-
beth Stride, sense adonar-se que és la mare d’en Tommy. Se n’ado-
na quan ja és morta.

mary.— Eli!

La Mary Kelly marxa sense esbudellar-la. En William Neil camina 
pel carrer quan comença a escoltar com les veus de la turba ve-
nen de lluny i cada cop se senten més fortes. 

ciutadanS.—
Som fills de la boira, som fills de la nit
però casa nostra és aquest barri.
Som fills de la boira, som fills de la nit
però qui toqui els nostres que es prepari.

Som fills de la boira, som fills de la nit
però casa nostra és aquest barri.
Som fills de la boira, som fills de la nit
però qui toqui els nostres que es prepari.

La turba, capitanejada per la Vicky, arriba on es troba en William 
Neil i l’envolta. L’ataquen. 

Tindré amb tu tanta vida, germà,
com la suma de les que he robat.
Ja no queda gaire per sortir a passejar
i que estiguis al meu costat.
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William.— 
M’esteu espantant.
No veieu que és incoherent?
Quin sentit té matar
si jo el que faig és pagar? 

Però que no ho veieu?

vicKy.— Pagar no t’exculpa del que fas després amb elles! Pensaves 
que no me n’adonaria que totes les noies que et folles, totes, sense 
excepció, acaben mortes? Tens alguna explicació?

William.— Això és impossible, no pot ser el que dius… Què en 
trauria jo d’anar matant?

vicKy.— Enriquir-te amb el teu diari, o potser et penses que ens 
mamem el dit? Empresari malparit! Hem trigat massa en reaccio-
nar, en aturar-te, han mort massa noies mentre he dubtat en dela-
tar-te. T’asseguro que te’n penediràs del que has fet!

Paral·lelament, entren la Mary Kelly i la Catherine Edowes. La 
primera esbudella la segona i se’n queda l’úter. Marxa.

ciutadanS i vicKy.— 
Ets Jack l’Esbudellador, ets Jack l’Esbudellador, ets Jack l’Esbudellador.

La turba es disposa a matar en William Neil quan se sent un crit 
a la llunyania. Tothom s’atura. Algú arriba corrents.

ciutadà.—Han trobat una altra noia, l’acaben de matar!

ciutadanS.— (Vàries veus simultànies) Una altra! No pot ser…! Però si 
l’assassí és ell, és impossible! I si ens hem equivocat? Si ell no és el 
culpable, qui pot ser-ho? Deixeu-lo estar o tindrem problemes.

Algú altre arriba corrents.

ciutadà.—N’han trobat una segona… aquest cop n’hi ha dues…

ciutadanS.— (Vàries veus) A l’assassí, mateu-lo! Moriràs, William 
Neil! Però al diari diu que es diu Jack. Mentida, és un sobrenom. 
Que no s’escapi, no el deixeu fugir! No tingueu compassió, que ell 
no n’ha tingut! És un monstre, mateu-lo! Obriu-lo en canal, volem 
sentir com crida!

William.— Es pot saber què està passant?

vicKy.— 
William Neil, se t’acusa
de degollar i esbudellar.
Aquí no es perdona,
qui la fa la paga cara.
Moriràs, moriràs!

William.— Us esteu equivocant, sóc incapaç de matar! 

vicKy.— No, no estem equivocats, t’hem descobert i n’estem can-
sats. Ets tu l’assassí William Neil.

William.— No sé de què em parleu, jo sóc un home honrat! Por-
teu-me als tribunals si voleu!

vicKy.— Ni ho somiïs, si hem d’esperar la policia apareixeran més 
cossos degollats.

Aquí funcionem així,
tu ja en sabies les normes.
Si esperaves compassió 
t’has equivocat de barri.

ciutadanS.— (Entonen indistintament i de manera simultània les dues 
estrofes següents. Totes les veus es reuneixen al vers f inal)
La Martha volia ser modista i va acabar morta en un prat.
Volia muntar un negoci, segur que tu l’has matat!
La Johanna tenia un home. Al carrer amb el cap xafat.
Ell l’esperava al port per marxar, segur que tu l’has matat!

La Jackellyn força bé ballava. Degollada en un terrat.
Volia entrar en un ballet, segur que tu l’has matat!
La Lolita molt llesta havia estat. Penjada enmig de la ciutat.
És cert que tenia la mà llarga. Segur que tu l’has matat. 

Ets Jack l’Esbudellador, ets Jack l’Esbudellador, ets Jack l’Esbudellador.
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William.— 
Les noies que ella mata
me les acabava d’endur al llit.
Té això algun significat? En té algun?

ciutadanS.—
Has estat tu!

vicKy.— 
Com he estat tan cega
acusant un innocent?
Però qui ha estat aleshores? Qui ha estat?

ciutadanS.—
Has estat tu!

Sempre fum tapant-nos la cara,
tot pot passar
res no està escrit.
Som fills de la boira,
som fills de la nit.

ciutadà cinquè.—
Tots sabem que l’Eli
et devia molts diners.
Oi que no te’ls tornava? Oi que no?

ciutadanS.—
Has estat tu!

ciutadà SEGon.—
Sempre has odiat la Cathy
des que et va rebutjar.
On eres avui al vespre?

ciutadanS.—
Has estat tu!

Entra el Dr. Openshaw per certificar la mort de la Catherine Edowes.

dr. opEnShaW.— 
No una sinó dues,
hi ha alguna cosa que no quadra.
Haig d’esbrinar el que passa.

Marxa.

WhitEchapEl: haS EStat tu

William Neil, Vicky, ciutadans i Dr. Openshaw.
Carrerons del barri de Whitechapel. 

Els ciutadans corren entre els cadàvers acusant-se entre ells. Els 
acusats intenten exculpar-se.

ciutadà tErcEr.—
Jack l’Esbudellador
n’ha matat dues més,
dues noies la mateixa nit.

ciutadà cinquè.—A la segona li ha extirpat l’úter, però a la primera 
no, se n’haurà desdit?

ciutadà primEr.—
La sang encara és fresca,
ha estat fa pocs minuts.
Tu no eres amb nosaltres.

ciutadanS.—
Has estat tu!

ciutadà tErcEr.—
Tu fa temps que et comportes
de manera molt estranya
i tens les eines necessàries.

ciutadanS.—
Has estat tu!
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no pot SEr rEal

Tommy, Vicky, William Neil, Dr. Openshaw, ciutadans.
Carrerons del barri de Whitechapel. 

Entra en Tommy. 

tommy.—Victòria, Vicky! 

vicKy.— Deixeu-nos, marxeu!

tommy.—Vicky, m’has d’ajudar. L’he estat buscant tota la tarda, a la 
mare. Estava jugant, m’he despistat i se n’ha anat amb ell. Em vas 
dir que era perillós, m’has d’ajudar a trobar-la. Vicky, m’ajudes? 
Vicky!? 

vicKy.— Petit…

tommy.—La mare! La mare ha marxat amb en William Neil, em 
vas dir que la vigilés!

vicKy.— Tommy…

En Tommy veu el cadàver de la seva mare. 

tommy.—
No pot ser real…
Ni tan sols et reconec.
De debò ets tu, mare?
No pot ser real…
He estat un mal fill,
no t’he protegit.

ciutadanS.—
Has estat tu!

vicKy.— (Veient el cadàver de l’Elisabeth Stride)
Però aquesta és l’Eli…
Maleït siguis, Déu del cel
si permets tants patiments!

ciutadanS.—
Has estat tu!

Sempre fum tapant-nos la cara,
tot pot passar
res no està escrit.
Som fills de la boira,
som fills de la nit.

A Whitechapel hi ha un secret
que ningú no sap encara:
hi ha un boig entre nosaltres.
I el boig ets tu!

vicKy.— Perseguint l’home equivocat t’he donat l’oportunitat. Un 
error, l’últim. Maleït Jack. T’has ficat amb qui no hauries. Has 
arribat massa lluny matant l’Eli.
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Sé que vas amb ella,
no temptis la sort,
en quant t’hi apropis
seràs home mort.

William.— 
Jo no sóc l’assassí, sóc el teu cap, marrec.
El Jack que busques és un altre.
Sento la mort de la teva mare,
jo no puc fer-hi res… 

el diari ens espera.

tommy.—
Mai més els teus diners,
William Neil estàs podrit.
No temptis la teva sort,
si la toques ets home mort.

vicKy.— 
Anem, petit, tornem a casa
que demà hem d’anar d’enterrament.
Deixa que t’acotxi al teu llit
i et bressoli dolçament.

En Tommy marxa. La Vicky també, rere seu. Els ciutadans també 
marxen del carrer.

dr. opEnShaW.— Tornem a trobar-nos, senyor Neil. És així com 
aconsegueix tota la informació pel diari? Estant ben a prop de les 
víctimes? Si que es pren seriosament això de les fonts…

William.— Deixi’m en pau. Tinc coses més importants a fer que 
escoltar-lo.

En William Neil marxa.

Jo t’he matat, mare.
Mare… No t’he protegit, 
he estat un mal fill.

William.— Em sap greu.

En Tommy, que no havia vist en William Neil f ins ara, s’hi llança al 
damunt.

tommy.—Què li has fet, desgraciat! T’arrancaré els ulls! Deixa’m 
anar, haig de matar-lo!

vicKy.— Calma’t, petit, calma’t!

tommy.—Deixa’m!

vicKy.— 
Tommy, calma’t i escolta,
t’asseguro que ell no ha estat.
L’he estat seguint tota la tarda,
no m’he mogut del seu costat.

tommy.—
Us enganya a tots,
segur que ell ho ha fet!
No us el cregueu,
li haig de fotre un tret!

Entra el Dr. Openshaw per certif icar la mort de l’Elisabeth Stride.

vicKy.— 
També em costa molt de creure 
però ell no ha pogut ser.
Deixa’l estar i fes-me cas,
trobarem el de veritat.

tommy.—
Que diguin el que vulguin,

Jo mai no et creuré!

I a la Mary Kelly 
no t’hi acostis més.



 L’ESBUDELLADOR DE WHITECHAPEL 57

El nom de Robert Openshaw ben resplendent,
brillant per sempre més fins i tot quan ja no hi sigui.
El nom de Robert Openshaw gravat al cel
brillant entre els més grans per tota l’eternitat, 
l’eternitat, l’eternitat!

Al Dr. Openshaw li agafa un atac de tos més fort que el d’abans. 
Es dirigeix a l’experiment.

Em queda poc temps. M’haig d’afanyar. Quan jo no hi sigui, hi 
seràs tu. Tu viuràs per mi.crEuant ElS límitS

Dr. Openshaw.
Carrerons del barri de Whitechapel. Laboratori secret del Dr. Openshaw.

El Dr. Openshaw s’encamina cap al seu laboratori.

dr. opEnShaW.— O sigui que…

Aquest periodista de tercera
està implicat en tot això.
Haig d’esbrinar què hi té amb la Mary
o pot ser la meva perdició.

Ha dit que ells es coneixien,
que passen molt temps junts…
Són amics, clients o amants?
Se m’està escapant de les mans.

L’important ja no és l’ara mundà,
no podem arriscar-nos a perdre 
el destí superior, el destí superior.
Estic trencant les lleis, creuant els límits.
Ja no puc fer res més que pensar en tu.

El nom de Robert Openshaw ben resplendent,
brillant per sempre més fins i tot quan ja no hi sigui.
El nom de Robert Openshaw gravat al cel 
ben resplendent.

Al Dr. Openshaw li agafa un atac de tos, s’ofega.

El meu nom, la meva herència
és tot el que quedarà.
La meva glòria, la meva vida
és tot el que quedarà de mi, de mi.
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dr. opEnShaW.— 
Tota sola contra aquesta bèstia
per què no me n’havies dit res?
Jo hagués pogut ajudar-te.
I ara t’ajudaré.

mary.— Com?

dr. opEnShaW.— 
Ens el traurem del mig:
en William s’ha acabat per sempre.
La meva pobra i dolça Mary,
el que deus haver patit…

mary.— No!

dr. opEnShaW.— Per què? Què és el que està passant? Mary, no 
podem seguir així. O penses deixar que tot se’n vagi en orris? Què 
passarà amb el nostre secret quan la policia ens descobreixi? En 
William…!

mary.— En William no és un perill, fes-me cas, tinc les meves ra-
ons. Deixa’l en pau.

dr. opEnShaW.— Que el deixi en pau? Que no és un perill? Ara 
començo a lligar caps… Però això s’ha d’acabar.

Sé que el món no és just, però és així:
les putes no s’enamoren.

mary.— 
No et preocupis, ell no sap res
i em paga com tots els clients.

Et demano que no em jutgis, per mi això és una gran vergonya.
Deixa’m que segueixi deixant els cossos fora, per ell… No hi ha 
cap perill, és impossible que…

dr. opEnShaW.— No, Mary.

mary.— Jo les mato, jo decideixo!

dr. opEnShaW.— No ho has entès, decideixo jo! No és només això, 
oi? Encara m’amagues alguna cosa.

dEcidEixo jo

Robert Openshaw i Mary Kelly.
Laboratori secret del Dr. Openshaw.

La Mary Kelly entra portant un altre paquet.

mary.— Em sap greu, Robert. He tornat a fallar… tot ha anat molt 
ràpid i gairebé em descobreixen. No els he pogut amagar.

dr. opEnShaW.— Estàs mentint.

mary.— De veritat…

dr. opEnShaW.— Estàs mentint!

Sé que en William t’està fent xantatge,
aquest cabró s’aprofita de tu.
La meva pobra i dolça Mary,
el que deus haver patit…

mary.— 
Robert, no sé de què em parles,
aquest William no sé pas qui és.

dr. opEnShaW.— 
Pensa bé el que estàs dient,
Whitechapel no diu el mateix.

mary.— Deu ser algun client, segur que t’estàs confonent.
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mary.— 
Per concloure l’úter matern
només falta un òrgan més.
Te’l duré fresc, ben fresc
i aviat amb tot això acabarem.

mary i dr. opEnShaW.— 
Per concloure l’úter matern
només falta un òrgan més.
Te’l duré/Porta-me’l fresc, ben fresc
i aviat amb tot això acabarem, 
acabarem, acabarem.

La Mary Kelly marxa.

dr. opEnShaW.— Aviat…! Falta molt poquet, fill meu…

Aviat amb tot això acabarem:
aviat naixeràs, petit.
El nostre experiment,
el meu experiment,
el meu petit…
Tot es capgirarà:
no hi haurà més lleis,
no hi haurà més límits
i ho hauré fet jo,
ho hauré aconseguit.
Aviat naixeràs, petit.
Aviat tot estarà complert.

El Dr. Openshaw espera resposta i la Mary Kelly no diu res.

Si hi ha una altra mort en públic
al teu William degollaré.
Llançat al riu a la propera
o te’l trobaràs tirat en un carrer.

mary.— 
Si aquest és el pla que tens
te n’ofereixo un de més suculent:
tu el mates a ell i jo no mato més,
a veure si algú altre hi accedeix.

dr. opEnShaW.— D’acord, continuem com fins ara. Tu les deixes al 
mig del carrer i enamores al periodista. Però si ens descobreixen 
no tindré un sol mirament i no em deixes cap altra opció: llançaré 
l’embrió al riu i no el tindrem ni tu ni jo.

El Dr. Openshaw fa referència a l’experiment, un úter artif icial que 
conté un fetus a mig gestar.

mary.— No. No pots fer-ho això. És un gran avanç per la ciència. 
Què ha passat amb els danys col·laterals?

dr. opEnShaW.— Jo no penso ser un d’aquests danys.

mary.— No et preocupis. Les teves pors…

dr. opEnShaW.— Deixaràs de veure a en William?

mary.— Sí.

dr. opEnShaW.— I no en deixaràs cap altre al mig del carrer, oi?

mary.— No.

dr. opEnShaW.— T’interessarà saber una cosa doncs.

Per concloure l’úter matern
només falta un òrgan més.
Porta-me’l fresc, ben fresc
i aviat amb tot això acabarem.
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vicKy.— Tommy! Vine aquí! Es pot saber què et passa? Si corres 
tant no puc atrapar-te!

tommy.—
Deixa’m estar, qui et mana perseguir-me?
Ets massa vella per seguir-me el pas.
Que cadascú ocupi el lloc que li pertoca:
torna amb les putes que és on has d’estar.

vicKy.— 
Petit, m’han dit que vens de casa la Juddy
i que amb diners la volies comprar!

Diners a canvi d’amor, digue’m que no és cert.

tommy.—Doncs, sí, és cert, què passa? i tu què n’has de fer?

He fet alguna cosa mal feta, Victòria?

vicKy.— 
D’on has tret els diners?

Ho vull saber!

tommy.—
Me’ls he trobat casualment dins una bossa
d’un bon home que passava pel carrer.

vicKy.— Petit, estàs jugant amb foc.

tommy.—A tu el que et fot és que no et vingués a buscar a tu en 
primer lloc.

La Vicky bufeteja al Tommy.

vicKy.— Tommy, tu no ets així. Ho sento.

tommy.—
Deixa de dir-me com sóc o no sóc,
tenia una feina i no l’he sabut fer.
Si segueixes així et giro la cara.
Tota aquesta merda li pots dir a la meva mare!

Però hauràs d’anar al cementiri
i no crec pas que et contesti,
no sé si recordes que la va matar
algú que la va poder comprar.

quan tot té SEntit

Mary Kelly, Tommy i Vicky.
Carrerons del barri de Whitechapel. 

La Mary Kelly camina sola pel carrer.

mary.— 
Ara veig els carrers diferents,
ara no hi ha tanta boira pels racons,
tot té un altre color,
tot fa una altra olor,
nous sorolls, noves sensacions,
nous sentits, noves vibracions…

Ara és quan tot té sentit,
ara és quan arriba el resultat.
Tantes vides i tantes morts
hauran valgut la pena,
la por, els secrets, sang, budells i venes…
Només en falta una i s’ha acabat per sempre.
Tinc el triomf aquí al davant,
me’n separa una ganivetada
i podrem estar junts, per fi.
Ja res no atura el meu camí.

Tindré amb tu tanta vida, germà
com la suma de les que he robat.
Ja no queda gaire per sortir a passejar
i que estiguis al meu costat.

De lluny, entren en Tommy i la Vicky. Ella el persegueix per atu-
rar-lo. No veuen la Mary Kelly, però ella sí que els veu.
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Ara és quan tot té sentit,
ara és quan arriba el resultat
però tantes vides i tantes morts
no sé si han valgut la pena.
La por, els secrets, sang, budells i venes…
No puc més, vull que s’acabi per sempre!

Tinc el triomf aquí al davant, 
me’n separa una ganivetada
i podríem estar junts, per fi.
Tinc realment la possibilitat d’escollir?

Sí, decideixo jo, 
jo sóc la única responsable.
Oi que em podràs perdonar?
No volia res més que estar amb tu per sempre
però no si el preu és haver de tornar matar.
Ja he llevat moltes vides, sóc Jack l’Esbudellador,
però són les vides que queden
les que puc salvar.
Hi ha d’haver alguna altra manera 
per poder estar amb tu…
Ho sento, però això s’ha d’acabar.

Trobaré la manera, però Jack l’Esbudellador ha deixat de matar.

Aquesta és la única relació
que puc tenir amb elles de debò.
Tu ja em vas avisar una nit:

“Les putes no es poden enamorar, petit.”

Ara ja he entès com funcionen les coses
i el petit s’ha cansat d’esperar
i sigui ma mare, o tu, o la Mary Kelly 
la vida d’una puta val tant com el que en puguis pagar.

Queda’t amb les teves abraçades
que el petit se’n va a buscar més diners
perquè només d’afecte no es pot viure
a no ser que et venguis pels carrers.

En Tommy marxa. 

vicKy.— Torno a estar entre els vaixells que marxen, però no vull 
tornar a perdre ningú, no puc.

La Vicky marxa sense seguir al Tommy.

mary.— 
Ara veig els carrers diferents, 
ara no hi ha tanta boira pels racons,
tot té un altre color, 
tot fa una altra olor, 
nous sorolls, noves sensacions, 
nous sentits, noves vibracions…
Ha fet tant de mal al barri 
la figura d’aquest esbudellador
i el pitjor és que la responsable 
de tot això sóc jo.

Petit, va ser un accident matar a ta mare, 
però aquest no és el fet:
les altres dones també tenien fills 
i no vaig tenir remordiments.
Només pensava en estar al seu costat, 
ho desitjava amb tanta força
que no me n’he adonat que al meu voltant 
tot es va esfondrant…!
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mary.— 
Saps que tinc prohibit enamorar-me,
estic casada amb el carrer,
o un dia el sol sortirà
i jo ja no hi seré.

Amb aquesta vida que tenim
no podem somiar en volar,
som filles del carrer
i no podem triar.

William.— 
Mira’m als ulls, no em crec ni una paraula;
mira’m als ulls, ara sé que és veritat.
Però el pacte que teníem continua
el teu amor res no ha canviat.

mary.— 
Tot s’ha acabat, cap més ganivetada.
He fet massa mal al barri.
Tot s’ha acabat, cap més ganivetada.
És hora que m’aturi ja. És hora que m’aturi ja. 

William.— Oblida’t d’imaginar que res d’això hagi acabat, seguiràs 
matant i em deixaràs els cossos al mig del carrer. Però ara ho faràs 
amb dones que jo no conegui, que no hagi vist mai. Espero, Mary 
Kelly, que m’hagis entès.

mary.— Ja està decidit, William, no mataré més, no em faràs can-
viar d’opinió.

William.— Si no fas exactament el que et dic et delato i et tanquen 
a la presó.

Apareix el Dr. Openshaw i es manté en segon pla per no ser vist.

mary.— Series capaç de…

William.— Has tallat la orella d’aquesta última?

mary.— Sí, com havíem quedat.

William.— Perfecte. Continuem amb el pacte.

mira’m alS ullS

Mary Kelly, William Neil, Dr. Openshaw.
Carrerons del barri de Whitechapel. 

En William entra i troba la Mary Kelly.

William.— Aquí estàs.

mary.— William! Què hi fas, aquí? Què ha passat?

William.— 
Mira’m als ulls, necessito que em contestis;
mira’m als ulls i digue’m que no és veritat.
Mira’m als ulls i digue’m per què totes les mortes
són les dones amb qui jo havia estat.

Mira’m als ulls, m’has volgut posar en perill.
Mira’m als ulls, potser em volies implicar?
Mira’m als ulls i digue’m per què totes les mortes
són les dones amb qui jo havia estat.

mary.— 
Mai t’he volgut posar en perill, William.
M’importes més del que et pots imaginar…
El que hagi pogut jo fer fins ara
no t’ha de preocupar.

William.— 
Mira’m als ulls i no fugis amb paraules,
mira’m als ulls, vull una explicació.
Mira’m als ulls, el que sospito no m’agrada:
estàs enamorada de mi de debò?
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rES no EStà EScrit

Dr. Openshaw, William Neil, Mary Kelly, Tommy i Vicky.

Tots sols, alhora.

William.— 
Si algú assassina, una moneda! Si algú fa el boig, una moneda als meus dits!
Si hi ha un segrest, una altra moneda! Sobretot, sobretot si hi ha sang i crits.
Sobretot si hi ha sang i crits.
Cada nou dia duu una nova desgràcia, cada nova desgràcia un nou diari

[circulant
Cada nou diari, una nova moneda, i així la meva bossa es va inflant.
Es va inflant.

mary.— 
Ara és quan tot té sentit, 
ara és quan arriba el resultat.
Tantes vides i tantes morts 
han d’haver valgut la pena,
la por, els secrets, sang, budells i venes…
No puc més, vull que s’acabi per sempre!

Tenia el triomf aquí al davant, / Tinc el triomf aquí al davant,
me’n separava una ganivetada / me’n separa una ganivetada
i podríem estar junts, per fi. / i sabré que estaràs viu, per fi.
Tinc realment la possibilitat d’escollir? / Ja res no atura el meu camí…
Ja res no atura el meu camí…

dr. opEnShaW.— 
Les peces que no encaixaven
poc a poc agafen sentit:
estava pressionada i manipulada,
és per això que m’ha desobeït.

En William Neil fa par marxar, però ella l’atura.

mary.— 
Mira’m als ulls, ara ja saps que t’estimo;
mira’m als ulls, sé que em pots estimar!
No em miris com una assassina,
vull poder somiar en volar.

William.— 
Mira’m als ulls, saps que això és impossible;
mira’m als ulls i deixa de somiar!
Abans només em feies por i fàstic
però ara em fas pena, mai em tindràs.

No oblidis que has nascut per matar,
no oblidis que ara em pertanys.
Abans només em feies por i fàstic
però ara em fas pena, mai em tindràs.

En William Neil i la Mary Kelly marxen.

dr. opEnShaW.— 
Les peces que no encaixaven
poc a poc agafen sentit:
estava pressionada i manipulada,
és per això que m’ha desobeït.

Senyor Neil jo sé com arreglar-ho,
la teva història s’acaba aquí.
No posaré en perill la meva glòria:
William Neil has de morir.
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què m’ha paSSat?

William Neil, Dr. Openshaw i Mary Kelly.
Impremta del senyor William Neil i laboratori secret del Dr. Openshaw. 
Simultanis.

En William està al seu despatx.

William.— 
El que ha succeït m’atrapa,
m’engoleix el que ha passat,
potser jo sóc l’assassí
si l’obligo a assassinar.

Sempre he estat un home honrat,
nano eixerit i adinerat,
potser jo sóc l’assassí
si l’obligo a assassinar.

Què m’ha passat, què m’ha passat?
Potser he perdut la humanitat?
Quan l’he obligat a assassinar
qui ho feia eren les meves mans.

Què m’ha passat, què m’ha passat?
Potser he perdut la humanitat?
Quan l’he obligat a assassinar
qui ho feia eren les meves mans.

Així, fàcil. Sense embrutar-me-les. Però… bah… només són putes. 

En William Neil troba una carta. L’obre.

Senyor Neil jo sé com arreglar-ho,
la teva història s’acaba aquí.
No posaré en perill la meva glòria:
William Neil has de morir.
Has de morir.

tommy.—
Deixa de dir-me com sóc o no sóc.
Tenia una feina i no l’he sabut fer.
Ara ja he entès com funcionen les coses:
les putes no estimen, no s’enamoren.
No s’enamoren…

vicKy.— 
Nits d’insomni patint per elles
volent evitar el negoci incorrecte.
Sempre he protegit les meves noies
i sempre les protegiré.
Les protegiré.
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mary.— Deixa’m explicar-me…!

dr. opEnShaW.— No Mary. No ho faré.

mary.— 
Després d’experimentar amb animals
seguim provant amb persones reals.
La majoria mor amb els efectes secundaris
però tan sols son danys col·laterals.

mary.—
Totes aquestes coses
són un bé per la humanitat
tot i que per tenir-les
algú es va sacrificar.

dr. opEnShaW.—

… tot i que per tenir-les
algú es va sacrificar.

mary.— Estic preparada.

El Dr. Openshaw prepara la Mary Kelly per a la intervenció amb 
la seva ajuda.

William.—
L’han descobert, la mataran!
Corre un perill monumental.
Haig d’aturar a aquest cabró
abans que Mary Kelly acabi a la presó.

Però què dic? M’he tornat boig!
Què m’importa aquesta meuca?
El que haig de fer és mirar per mi
però no puc deixar de patir…

Què m’ha passat, què m’ha passat?
Potser m’hauré enamorat?
Quan l’he obligat a assassinar
qui ho feia eren les meves mans.

Què m’ha passat, què m’ha passat?
Potser m’hauré enamorat…
Quan l’he obligat a assassinar
qui ho feia eren les meves mans.

Tot això ho va començar ella
però ara ja és cosa de tots dos.
És el nostre projecte, la nostra vida;
és el nostre projecte, el nostre futur.

Senyor William Neil, 
Em dirigeixo a vostè perquè he descobert qui és Jack l’Esbudella-
dor. Penso que podem arribar a un acord perquè vostè en tingui 
l’exclusiva. L’espero a les sis de la tarda del dia d’avui al meu labo-
ratori. Si no està aquí a aquella hora vendré l’exclusiva a algú altre. 
Sé que l’interessarà.
Atentament, Doctor Robert Openshaw

William.— Són les 8.

El Doctor Openshaw, paral·lelament, està esperant al seu labora-
tori amb una xeringa sedant a la mà.

dr. opEnShaW.— No vindrà. Aquest imbècil ha descobert el meu 
parany. Però el mataré, com sigui, on sigui. 

Entra la Mary Kelly.

mary.— Robert…

dr. opEnShaW.— Mary! Què hi fas aquí? Em portes l’últim?

mary.— Escolta’m, això s’ha acabat.

dr. opEnShaW.— Què vols dir?

mary.— L’últim úter que falta… el tenim aquí.

La Mary Kelly es frega el ventre.

dr. opEnShaW.— Però què estàs dient? Porta-me’n qualsevol altre. 

mary.— Ja ho he decidit Robert.

dr. opEnShaW.— Però t’hauria de matar, que no ho veus? 

mary.— Sí.

dr. opEnShaW.— Fes-ho com sempre, mata’n una altra!

mary.— Ja no puc…

dr. opEnShaW.— El teu germà et necessitarà quan neixi.
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El laboratori

Mary Kelly, Dr. Openshaw i William Neil.
Laboratori secret del Dr. Openshaw.

En William Neil entra al laboratori i s’espera amagat per entendre 
què passa.

mary.— 
Parla-li de mi, Robert,
digue-li que l’he estimat,
que volia una vida amb ell
però el destí ens ha separat.

dr. opEnShaW.— 
No et preocupis per res,
amb mi estarà bé.
Tanca els ulls i deixa de sentir
que amb això t’adormiré…

En William Neil, en veure que el Dr. Openshaw està a punt de 
punxar a la Mary Kelly amb la xeringa, surt del seu amagatall i 
amenaça el fetus.

William.— Quiets! Què està passant aquí?

mary.— William. 

William.— Mary… ?

mary.— Deixa’l, William. 

William.— No, què és? 

Haig de salvar Jack l’Esbudellador,
haig de salvar Jack l’Esbudellador,
haig de salvar-lo, haig de salvar-lo, haig de salvar-lo jo.

En William Neil marxa cap al laboratori.



76 ORIOL ESTEFANELL / MARGA PARRILLA  L’ESBUDELLADOR DE WHITECHAPEL 77

aquest úter artificial que està creant. Jo només havia de proporci-
onar-li úters per a poder seguir amb l’experiment… No vaig poder 
dir-li que no.

William.— El teu germà? Pensava que erets científic, però simple-
ment t’aprofitaves d’ella. Digues! Quant de temps fa ja que el seu 
germà va morir de putrefacció?

dr. opEnShaW.— No te l‘escoltis, Mary. No té ni idea de ciència, 
només vol posar-te en contra meu.

William.— Mary, t’ha estat utilitzant. 

dr. opEnShaW.— No és veritat.

William.— Aquest no és el teu germà. 

dr. opEnShaW.— No és veritat.

William.— No pot ser-ho. Només és el seu experiment i prou. 

dr. opEnShaW.— No és veritat.

mary.— És cert això? I m’anaves a deixar morir?

dr. opEnShaW.— Ens coneixem de sempre no creuràs que t’he 
mentit…

mary.— Robert! Vull saber la veritat.

La Mary Kelly l’amenaça.

dr. opEnShaW.— En William té raó.

mary.— 
Fals amic he trobat,
mai he estat res per tu,
només danys col·laterals,
només danys col·laterals…

dr. opEnShaW.— 
L’important ja no és l’ara mundà,
no podem arriscar-nos a perdre 
el destí superior, el destí superior…

dr. opEnShaW.— Deixi’l estar, és perillós. 

William.— No, això fa massa temps que dura. I què hi fa ell, aquí? 
Vull saber-ho. Aquest cop m’ho diràs… 

mary.— D’acord, però primer deixa’l.

William.— No, m’ho diràs ara.

mary.— Si us plau…

dr. opEnShaW.— Mary, no.

mary.— Robert, no hi ha altra manera…

William.— Tanta por teniu? T’ho diré per últim cop. Què està pas-
sant?

mary.— Molt bé, ara ja em tens on em volies! Vols saber la veritat? 
Tot això ho he fet pel meu germà!

William.— Pel teu germà?

dr. opEnShaW.— Mary, si us plau!

Al Dr. Openshaw li agafa un atac de tos.

mary.— Robert, ara ja és igual. No passarà res, tot anirà bé… Si 
tanco els ulls encara veig la mare, la pell suau, fràgil, i aquells ulls 
tristos… I el meu pare… Però ella sempre somreia i s’amagava els 
blaus perquè no els veiéssim… 

William.— Em sap greu. 

mary.— Fins que un dia em va dir que tindria un germanet, i que a 
partir d’aleshores tot aniria bé. Però un dia, quan faltava poc per-
què ell nasqués, el pare va arribar a casa ebri de ginebra i la va 
llançar del tercer pis. Aquell soroll…

dr. opEnShaW.— Mary…

mary.— En Robert decretà la mort de la mare, però no la seva… I 
en secret em va oferir un tracte: ell faria néixer el meu germà en 
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pEr SEmprE juntS

Mary Kelly i William Neil.
A la vora del Tàmesi.

En William Neil i la Mary Kelly venen del laboratori. En William 
Neil llança el cadàver del doctor al riu.

mary.— 
Una altra ganivetada,
res no s’ha acabat, la roda segueix girant.
Em torno a deixar endur per la inèrcia.
Fins quan seguiré matant?

William.— 
Mira’m als ulls, s’ho mereixia;
mira’m als ulls, ho havies de fer;
mira’m als ulls, ell va estar enganyant-te
durant molt i molt de temps.

Mira’m als ulls, quelcom comença;
mira’m als ulls, ara som tu i jo;
mira’m als ulls i digues que m’estimes
com també t’estimo jo.

mary.— 
Per concloure l’úter matern
només faltava un òrgan més.
El teníem aquí mateix,
però no era real, no el veuré més…

Havíem de passejar
tots tres agafats de la mà.

Estem trencant les lleis, creuant els límits,
només ens en falta un i viurem eternament.
Els nostre noms, ben resplendents
brillant per sempre més, 
fins i tot quan ja no hi siguem…

Què més dóna si ell no duu la teva sang,
quan no ho sabies l’estimaves igual.
Tampoc és la meva sang
però aquest fetus ens farà immortals.

La Mary Kelly el mata.

mary.— Des de la primera ganivetada no ha estat la nostra sang, 
sinó la de molta altra gent. Ara sí que també és la teva.

William.— Mary, ajuda’m amb això, Mary. Mary! Mary, marxem!
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mary.— 
Quants cadàvers he llançat ja al riu?

William.— 
És el nostre destí, no ho pots deixar.

mary.— 
Em sento atrapada, no em facis escollir.

William.— 
El que em demanes no ho pots sentir.

mary.— Hi ha alguna manera de que puguem estar junts sense ha-
ver de continuar matant?

William.— Però això és el que ens uneix, és el que ens fa grans.

Tindré amb tu tanta vida, amor meu,
com la suma de les que hem robat.
Digues que sí i sortirem a passejar,
estaré sempre al teu costat.

William i mary.— 
Seguirem per sempre junts.
El pacte queda segellat.
Tornem entre la boira i el fum:
arriba l’hora de la veritat.

No queda clar si William Neil i Mary Kelly s’ataquen o mantenen re-
lacions sexuals (o ambdues), però al final en William Neil acaba mort. 
La Mary Kelly manipula el cadàver perquè sembli el seu. Marxa.

Ara ja no sé què fer,
no sé si et puc estimar…

William.— 
Ara és quan tot té sentit, 
ara és quan arriba el resultat.
Tantes vides i tantes morts, han d’haver valgut la pena,
la por, els secrets, sang, budells i venes…
Ho farem junts, i viurem per sempre!

Tenim la glòria aquí al davant,
compartirem cada ganivetada
i podrem estar junts, per fi.
Aquest és el nostre destí!

mary.— 
No vull haver de tornar a matar.
Ja he llevat moltes vides, sóc Jack l’Esbudellador
però són les vides que queden, 
les que puc salvar.
Hi ha d’haver alguna altra manera 
de poder estar amb tu.
Ho sento, però això s’ha d’acabar.

William.— 
Tot això ho vas començar tu
però ara ja és cosa de tots dos.
És el nostre projecte, la nostra vida.
Hem de salvar Jack l’Esbudellador!

mary.— 
Què t’ha passat, què t’ha passat?
Per què has perdut la humanitat?
Per què m’obligues a assassinar?
No ets l’home de qui em vaig enamorar.

Per què vols que mati, digue’m què t’he fet?

William.— 
Això és massa important, no ho pots deixar.

mary.— 
T’has convertit en mi, explica’m el perquè.

William.— 
Ja saps la resposta, no cal ni contestar.
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ciutadà SEGon.—
Vagina i úter li ha tret.

ciutadanS i vicKy.— 
Li han desgraciat els pits.

tommy.—
Alguna cosa no va bé.

ciutadanS /tommy.—
Es veia a venir… / Res és el que sembla.

vicKy.— 
Aquí els crims queden impunes.

ciutadanS.—
Carnisseria de lliure accés.

tommy.—
Tot és massa estrany.

ciutadanS /tommy.—
Es veia a venir… / Res és el que sembla.

ciutadanS i vicKy.— 
Sempre fum tapant-nos la cara,
tot pot passar
res no està escrit.
Som fills de la boira,
som fills de la nit.

En Tommy marxa.

vicKy.— Tommy, on vas? Torna aquí! 

ciutadà SEGon.— Em sembla que ja l’has vist prou.

ciutadà tErcEr.— I millor, perquè sinó d’aquí dos dies hagués tra-
ficat amb tu.

vicKy.— Tommy!!

Ara ja he perdut tothom,
ja no em queda més família.
Jack, vull ser la següent!

WhitEchapEl: rES éS El quE SEmbla

Tommy, Vicky, ciutadans i Mary Kelly.
Carrerons del barri de Whitechapel. A la vora del Tàmesi.

La Vicky, el Tommy i la resta de ciutadans envolten el cadàver d’en 
William Neil assumint que és el de la Mary Kelly als carrerons del 
barri de Whitechapel.

ciutadanS.—
Jack ha mort la Mary Kelly.

vicKy.— 
El rostre li ha desfigurat.

tommy.—
I no només el rostre.

ciutadanS /tommy.—
Es veia a venir… / Res és el que sembla.

vicKy.— 
Ho podria haver evitat,
he fracassat en protegir-la.

tommy.—
No se li reconeix la cara.

ciutadanS /tommy.—
Es veia a venir… / Res és el que sembla.
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mary.— Va ser un accident. Jo no volia fer-te mal.

tommy.—
Una dona de carrer no sap estimar,
jo creia que et coneixia.
No t’has merescut ni un sospir,

traïdora, assassina de mares!

mary.— 
Vine amb mi i tots dos junts començarem,
et tornaré el que t’he pres.
Pagaré pel que vaig fer
i et faré feliç si vens amb mi.

tommy.—
Tant de temps esperant, nit rere nit,
que em diguessis això que estàs dient.
Però ara ja ha mort el petit marrec,
ja és tard per sentir res més.

mary.— 
Vine amb mi i viatjarem
on tu vulguis, a Mart o a Neptú,
al paradís o a l’infern.
Vine i només estaré per tu, 
tornarem a començar…

tommy.—
Has d’acceptar, Mary Kelly,
que no tot es pot arreglar.

Encara falta una mort al barri
i ara sé que ets Jack, l’assassí.
Tu vas matar la meva mare:
prepara’t per morir!

En Tommy i la Mary Kelly s’enfronten.

mary.— Ho sento

tommy.—Jo també…

En Tommy mata la Mary Kelly. Marxa. Als carrerons del barri de 
Whitechapel, els ciutadans canten.

ciutadanS.—
Es veia a venir…

ciutadanS i vicKy.— 
Enterrarem la Mary Kelly 
però tot continuarà igual.
Això és Whitechapel,
on res és el que sembla.

vicKy.— Tria’m a mi, només a mi, tria’m a mi i llança’m per la bor-
da, treu-me els òrgans que no he utilitzat, la vida que no he tingut. 
Però fes-ho ja.

Paral·lelament, la Mary Kelly, encaputxada, apareix a la vora del 
Tàmesi amb una maleta i el fetus del laboratori. S’apropa al riu.

mary.— 
Ja sé que no ets qui,
que no erets per mi.
Ja no tens el futur en tu,
ja no ets res, descansa.

Llança el fetus al riu.

Neda, neda lluny d’aquí,
neda lluny de mi.
Neda entre aquelles que vaig matar
i que ja no han de patir.

En Tommy entra.

tommy.— Sabia que no podies ser tu.

mary.— Tommy! Què hi fas aquí? Vés-te’n, vés-te’n…

tommy.— El cadàver era massa alt, el senyor Neil ha desaparegut i 
avui no ha sortit el diari.

mary.— Torna a casa, petit…

tommy.— 
Ja ningú no em pot dir el que haig de fer,
no tinc una casa on tornar.
I el que dol és que tu ets la culpable.
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ciutadanS.—
Sempre fum tapant-nos la cara,
tot pot passar
res no està escrit.
Som fills de la boira,
som fills de la nit.

A Whitechapel hi ha un secret,
seguirà així per sempre:
mai sabreu la veritat.
Mai la sabreu.
Res és el que sembla…
A Whitechapel hi ha un secret,
seguirà així per sempre:
mai sabreu la veritat.
Res és el que sembla…!
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(2009). Un cop dins l’Institut del Teatre, dirigeix El retaule del flautista, 
d’Emili Teixidor (2009), L’home que va deixar la ciutat a les fosques, de 
Gemma Rodríguez (2009), Barbablava, de Dea Loer (2010) o L’amant, de 
Harold Pinter (2011). També s’inicia com a ajudant de direcció en produc-
cions com Tardor fora ciutat, de Marga Parrilla (2010), Gust de cendra, 
de Guillem Clua (2011), Atemptats contra la seva vida, de Martin Crimp 
(2011), Els Baixos Fons, de Màxim Gorki (Teatre Nacional de Catalunya, 
2012) o Boira sobre el Sena, de Marga Parrilla (2013). L’any 2012 participa 
junt amb altres dramaturgs a Un menú teatral, de l’Obrador d’Estiu de la 
Sala Beckett, presentant les obres El carreró i Judith. Aquell mateix any 
crea la seva companyia de teatre, Teatre de l’Escriny, i comença a escriure 
i a dirigir els seus propis textos, amb títols com Pell de rinoceront (2012) 
o La Plaça, Cessi n’est pas un délogement (2012). Més endavant estrena 
la seva primera òpera, Al llindar del fum (2013), dirigida per Josep Sala i 
a finals de l’any següent, 2014, estrena L’Esbudellador de Whitechapel al 
Teatre del Raval del qual n’és co-autor i co-director. El seu últim projecte 
és Sine qua non (2015), escrita i dirigida per ell mateix.

ORIOL ESTEFANELL



Nascuda a Badalona (1986) passa la infància i l’adolescència fent teatre 
al Círcol Catòlic de la seva ciutat natal. Obté la llicenciatura de periodis-
me (2008) a la Facultat de Comunicació Blanquerna de Barcelona mentre 
treballa de periodista teatral a la revista digital Teatralnet, on s’encarrega 
durant dos anys de la secció audiovisual. Inicia els estudis de Direcció i 
Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona l’any 2009 i s’estrena en la 
direcció teatral amb Sara i Eleonora, de Carles Batlle (La Riereta, 2009) 
i Autarquia ben entesa o Cargol Treu Banya, de Jordi Melendres (Insitut 
del Teatre, 2010). Com a dramaturga i directora ha buscat contínuament la 
manera d’unir el seu coneixement en l’àmbit de la comunicació i el teatre 
i, amb aquesta voluntat, escriu i dirigeix Tardor fora ciutat (2011), Boira 
sobre el Sena (2012-13), Allò que semblava una joguina (2012) i Entra una 
dona àrab (2013). L’estiu del 2012 realitza una col·laboració a l’Obrador 
d’Estiu de la Sala Beckett amb l’activitat dedicada als autors emergents 
Un menú teatral, on hi presenta les peces Veus i L’Abraçada. L’any 2014 
la companyia La Gruta Teatre, dirigida per Gerard Iravedra, posa en esce-
na Casus Belli, on l’autora continua investigant sobre la comunicació i la 
política. 

Exerceix com a ajudant de direcció al Concert Dramatitzat de Flor de Nit 
(Teatre Condal, 2011) sota la direcció de David Pintó i posteriorment agafa el 
mateix rol a l’obra dirigida i escrita per Oriol Estefanell, Pell de Rinoceront 
(Scanner, 2012), a l’obra dirigida por Jordi Vilà, La porta Rashô (Teatre 
Estudi, 2013) i al musical dirigit per Empar López i Pedro Pardo La Monyos 
(Teatre del Raval, 2014). També realitza una assistència de direcció a l’òpera 
L’Eclipsi sota la direcció de Xavier Albertí (TNC, 2014).

L’última producció que ha estat sota la seva direcció ha estat 
L’Esbudellador de Whitechapel, co-escrita i co-dirigida amb Oriol Estefanell 

(Teatre del Raval, 2014).

Marga Parrilla alMeida



L’ESBUDELLADOR DE WHITECHAPEL

L’any 1888, a Whitechapel, el barri més marginal del Londres 
del moment, van començar a aparèixer cossos de prostitutes 
degollades i esbudellades. Tot i els esforços de la policia  
i de la gent del barri, l’assassí mai no va ser descobert  
i encara ara es desconeixen els motius i la identitat  
del que fou el primer assassí en sèrie mediàtic de la història 
moderna.

L’Esbudellador de Whitechapel reviu els esdeveniments  
de la mà d’aquells que els van viure en primera persona  
i que mitjançant una espiral de secrets, pactes, desitjos 
i traïcions ens transportaran directament al Londres de finals 
del xix, tot desvetllant què va passar realment en aquells 
carrers boirosos prop del Tàmesis, uns fets que van marcar 
un abans i un després en una societat en plena redefinició, 
que van provocar l’aparició de la premsa groga tal  
i com la coneixem ara i que sobretot, ens acosten al límit  
de la condició humana. A Whitechapel hi ha un secret  
que ha estat amagat durant més d’un segle… res no és  
el que sembla.
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