
S I N O P S I
L’acció transcorre de matinada, quan despunten 
els primers raigs del Sol. Virginia ve d'una festa; 
torna a casa carregada de reflexions, una mica 
d'alcohol i poques emocions.

Mentre intenta abocar en el paper les impressions 
que ha rebut, arriba a descobrir que per reconci-
liar-se amb la realitat del present que l'envolta, 
haurà d'enfrontar-se a certs fantasmes del 
passat.
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How many times have I cried in a taxi

de Bàrbara Mestanza

Del 9 al 27 de març
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EL DESVETLLAMENT
FRAGMENTS DE VIRGINIA WOOLF

Del 16 de febrer al 6 de març de 2022
De dimecres a dissabte a les 20h i diumenge a les 18.30h

"El desvetllament" és un monòleg construït amb una tria de fragments de l'obra literària de Virginia Woolf. La selecció 
obeeix al fet d'haver-me reconegut en el discurs dels seus personatges: quan reclamen un accés democràtic a l'ensen-
yament o bé la necessitat que la poesia ens sigui més quotidiana....

La personalitat de la protagonista que dóna unitat a aquest recull l'he creat a partir dels textos on l'autora es dirigeix 
directament al lector, permetent-me imaginar a través de la seva veu un caràcter: el d'algú que s'esforça a mantenir-se 
honesta en l'ofici d'escriptora i es qüestiona a ella mateixa sobre la responsabilitat que ha d'assumir respecte a qües-
tions socials i polítiques.

En el to dels parlaments m'ha interessat mantenir l'oscil·lació que des d'una soferta intimitat, especialment sensible a 
la violència de l'entorn, deriva cap a humorístiques proclames que amb elegant ironia ens fan de mirall.

Atès el fet real del suïcidi de Virginia Woolf, he considerat com a eix vital del seu discurs el parlament d'un dels seus 
personatges quan, mentre contempla les aigües d'un riu, creu que fins i tot si anem a l'encontre de la mort, hi ha en 
aquest fet un intent de comunicar.  

Eles Alavedra


