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Veu de dona és la unió́ de quatre peces teatrals breus protagonitzades per quatre dones molt diferents 

que reclamen a crits els seus drets. Criden per la igualtat, per la justícia, per la comprensió́ i per la 

llibertat. Criden desesperadament, perquè és el seu desesper el que les mou. Els desespera la continua 

falta d’igualtat, la injustícia de la vida, el mansplaining, els desespera aquesta guerra silenciosa quasi 

invisible a la qual gairebé́ qualsevol dona s’enfronta cada dia.  

Les quatre obres de petit format que es poden veure en aquest espectacle són de creació́ pròpia, és a 

dir, que han estat escrites per les pròpies actrius a partir d’una recerca interior. De les seves pròpies 

inquietuds sorgeixen aquests textos, units tots ells per la figura de la dona.  

Les quatre peces que conformen Veu de Dona són:  

Desafia’m de Judith Corona. 
Nascuda Dona de Maria Ten. 
Nina de Laia Pujol 
Breu assaig sobre les plantes de Mònica Molins.  
 
Cada peça breu tracta una temàtica, però el tema general de l’obra és la Lluita. Totes les protagonistes 

són dones lluitadores que reclamen una societat millor, més igualitària, més allunyada de tòpics i 

prejudicis, però sobretot, més lliure. 

‘Veu de Dona, és un espectacle que no va en contra de ningú́, sinó́ a favor de tothom. És un 

espectacle de contrastos, ja que malgrat denunciar greus injustícies, arrenca somriures contínuament. 

Volíem que fos així,́ que s’allunyés del to tràgic, perquè és d’aquesta manera com les dones afrontem els 

obstacles dia rere dia: amb humor, amb ganes, amb força i sense rendir-nos mai.‘ Maria Ten: actriu, 

dramaturga i directora a Veu de Dona 
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SINOPSI 

Quatre dones decideixen submergir-se per tal de descobrir la realitat d'aquesta societat occidental, 

aparentment igualitària. En endinsar-se s'adonen que, encara en ple segle XXI, les dones són excloses de 

les esferes de poder, agredides sexualment i educades per ser esveltes, mares, sensibles, impecables i... 

infelices. Durant aquest viatge cadascuna d'elles es posa a la pell d'una dona, encarnant així, quatre 

protagonistes amb històries molt diferents: L'Alícia està decidida a ser feliç, l'Anna es nega a ser una 

princesa, la Nina no vol callar més i l'Ofèlia, amb la puta tassa de Mr. Wonderful, està preparada per 

triomfar. 

 

 
 
 
 
 
 

Companyia: Les Fugitives 
Dramatúrgia: Judith Corona, Mònica Molins, Laia 
Pujol i Maria Ten 
Intèrprets: Judith Corona (Alícia), Maria Ten 
(Anna), Laia Pujol (Nina) i Mònica Molins (Ofèlia). 
Direcció: Maria Ten 
Ajudant de direcció: Mònica Molins 
Disseny d’ il·luminació: Claudia Rocher i Ferran 
Rodríguez 
Disseny de vestuari i caracterització: Laia 
Pujol 
Fotografies i disseny gràfic: Ariadna Pujol 
Teaser: Patricia Franquesa i Bruno Ojeda 
Producció i comunicació: Les Fugitives 
 
Agraïments: Pepa Fluvià, Ingrid Agud, Clara 
Peya, Marc Velasco, Agustí Valls i Carmeta 
Padrell.

 
Informació pràctica 
 
De l’11 al 28 d’octubre de 2018 
De dimecres a dissabte a les 20.30h; Diumenges a les 19.00h.  

18 d’octubre Col·loqui al acabar la funció ‘La dona protagonista’ organitzat per recomana.cat  

 
Idioma: català 
Durada: 60 minuts 
Preu: de 9,50€ a 19€ 
Venda d’entrades: Entradium (www.entradium.com) i a la taquilla de la Sala Atrium.  
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