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LECTURES

“DONA – MITE 
AMB VEU FEMENINA”

Elaboració d'una peça dramàtica per a
teatre a través de l'elecció d'un arquetip
femení de la tradició artística i/o històrica
de qualsevol temps.

Al taller cal assistir amb l'elecció de
l'arquetip ja realitzada. Exposició de
per què s'ha escollit aquest arquetip.
Les raons poden ser de qualsevol
índole, però preferiblement veritables.
Entenent per veritable allò en el que es
creu.

De l'arquetip escollit s'han de poder
detallar les virtuts, els defectes, les
maldats que ens  n’atrauen.

Preferiblement treballarem el monòleg.
Però si a algú aquesta regla li suposa

una limitació es permet la polifonia.
Taller d'escriptura preferiblement per
a actrius i actors

Dates: Dissabte 26 de maig  
i dissabte 2 de juny.

Horari: 10 a 13 h. 

Lloc: Espai Francesca 
Bonnemaison 
Sant Pere Més Baix 7.
Barcelona.

Preu: 60 €

Màxim 10 persones.

INSCRIPCIONS:
primavera@projectevaca.com

TALLER D’ESCRIPTURA TEATRAL 

PRIMAVERA VACA 2012

DIMARTS 29 DE MAIG

DESTERRADAS
de Marcela Terra 
Direcció: Maite Ojer

“Cal deixar flors 
sobre les tombes buides”

Sinopsi: Sobre la sequedat d'un territori,
quatre històries parlen de l'esquinça-
ment, la injustícia, la tortura, la guerra
i la desesperació. El cos tancat com a
delicte, en el deliri i l'espant. 

Desterradas és un testimoniatge sobre
la violació dels drets humans.

Intèrprets: Itziar Castro
Isabel Díaz
Assumpció Ortet
Teresa Urroz.

Lectura en castellà.



DIMARTS 5 DE JUNY 

UN ESTIU AMB LES AMIGUES
de Rosa Victòria Gras 
(autora convidada) 
Direcció: Imma  Colomer

“El destí és més vulgar i monòton 
de com l’hem imaginat”

Sinopsi: Dues dones de la mitjana burgesia
van a passar un estiu en una propietat
de Mallorca; esperen que, per mitjà de
l'amant d'una d'elles, la vida canviarà.
La propietària de la casa on van també
espera, que amb l'arribada de les foras-
teres, la seva vida canviarà. Els canvis
que es produeixen no són els esperats. 

Intèrprets: Montse Alcoverro, Mercè Pau, 
Mercè Espalleta,  Fina Rius,
Carme Poll i Carla Rediu.

DIMARTS 12 DE JUNY

MARLA SINGER
de Lara Sendim
Direcció: Ariadna Martí

“Què faries si, en sortir de la teva
dutxa, et trobessis amb un desconegut

estès al teu menjador?” 

Sinopsi: Nit. Tormenta. Som al menjador
de casa de la Tània i en Fran, on hi ha un
home estès a terra, inconscient o mort, no
ho sabem. Al seu davant, asseguda al sofà
i en barnús, acabada de dutxar, hi ha la
Tània, que se’l mira amb una expressió
ambigua. Tots dos han canviat de plans i
ara són a casa amb un home estès a terra.

Intèrprets: Eduard Gidert, Gema Sala,
Alain Hernández.

Música: Alicia Martel
Lectura en castellà.

DIMARTS 19 DE JUNY

JOANA NIEMAND
de Carmen Lloret
Direcció: Sílvia de la Rosa
“Ho havia oblidat durant el somni.
Vaig oblidar el què jo era. Com és possi-
ble, si ho sé, ho sento, ho faig olor, ho
mastego tots els dies i cadascuna de
les meves nits?”
Sinopsi: El vespre desperta a Joana
Niemand, una dona que, mentre dormia i
somiava, va oblidar allò en que s'ha conver-
tit: Una indigent. La nit es revela com un
malson en la qual Joana passeja entre la
vigília (crua realitat) i el somni (esperança). 

Intèrprets: Roger Gutiérrez Massagué,
Ajay Jethi, Imma Manresa,
Yisbell Pituelli, Ramón Pujol,
Oscar Romera Fernández

Il·lustracions: Yolanda Pérez
Lectura en castellà.
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Lloc: Sala Mompou de la SGAE 
Passeig Colom 6
08002 Barcelona

Horari: A les 19 h 

Entrada lliure

Places limitades

www.projectevaca.com
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