
 

 
 
 
CLAUDIA 
 
La Claudia Victoria Poblete Hlaczik viu a Buenos Aires, treballa com 
enginyera de sistemes i és aficionada a la ciència ficció. La Claudia, viu, 
aparentment, una vida 'normal'. Però, sota aquesta aparença, s’amaga un 
recorregut molt poc comú. Aquesta jove dona, va ser educada en els 
valors de l’entorn militar i, amb 21 anys, va descobrir que era filla de 
desapareguts i que havia viscut una vida inventada amb uns ‘pares’ que, 
de fet, no eren els seus. El seu cas va marcar un punt d'inflexió a 
l'Argentina, ja que va suposar el principi del final de la impunitat dels 
comandaments militars.  
 
L'experiència vital de la Claudia – comunicada per ella mateixa - és la 
matèria primera d’aquest nou documental escènic que presentem. 
 
Ens interessa explorar les relacions entre allò individual i allò col.lectiu. 
Com s'interrelacionen les vides singulars i la història? De quina manera  
l'experiència d'alguns té a veure amb nosaltres? Quin sentit tenen, al món 
actual, paraules com revolució, memòria i educació?  
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Muntatge en castellà / Durada: 80 min. 

 
 



 
 
 
La Conquesta del Pol Sud és una companyia fundada el 2010, a 
Barcelona, pel Carles Fernández Giua i l'Eugenio Szwarcer. Durant anys, 
ens vam interessar pel teatre de text que se centrava en la temàtica social 
(la desocupació, la idea de democràcia real, la desobediència civil, 
l'alzheimer...). 
 
Des de fa tres anys, treballem en el camp del teatre documental. Hem 
sentit la necessitat de centrar-nos encara més en la realitat. Aferrar-nos a 
ella, treballar amb ella, explorar la seva capacitat evocadora, investigar de 
quina manera el poètic sorgeix d'ella. 
 
Treballem amb l'experiència de testimonis reals a escena. Volem 
aprofundir en aquest món d’experiència humana i documentar-nos en el 
context físic i social en què aquesta experiència es va produir. D'alguna 
manera, acostem el teatre i la investigació periodística. Per nosaltres, el 
viatge és part del procés de creació. 
 
Volem oferir a l'espectador una experiència sense intermediaris. Apropar-
nos, amb ell, a les fonts directes de fets especialment significatius en el 
món actual. 
 
Potser estem més envoltats de ficció del que creiem. I potser el teatre pot 
oferir un espai per a la realitat. 
 
'Claudia' és la segona peça d'una trilogia centrada en la dona i el tema de 
la identitat. Al juliol de 2014 vam estrenar 'Nadia' al voltant de la figura de 
la Nadia Ghulam, una jove afganesa que, durant deu anys, en el règim 
dels talibans, es va fer passar per noi per tal de mantenir la seva família. 
Tots dos muntatges, 'Nadia' i 'Claudia' estan actualment en gira. 
 
 

Una producció del Festival Grec de Barcelona, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa  

i La Conquesta del Pol Sud. 
Amb la col.laboració de Casa Amèrica Catalunya. 

 
 

Per tenir més informació, segueix-nos a les xarxes: 
 

Facebook (La Conquesta del Pol Sud) 
Twitter (@delpolsud) 

www.laconquesta.com 


