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LA DONA TRENCADA
de SIMONE DE BEAUVOIR

Del 13 al 31 d’octubre de 2021
De dimecres a dissabte a les 20h i diumenge a les 18.30h

SINOP SI
Després de descobrir que el seu marit manté una 
relació amorosa amb una altra dona més jove, Moni-
que intenta endreçar en un dietari l’evolució dels seus 
pensaments i percepcions. Fins aleshores, sempre 
s’havia considerat a si mateixa com a modèlica en la 
pròpia condició femenina i els seus rols de gènere 
assumits, però en la nova situació començarà a 
replantejar-se la majoria dels valors sobre els que 
havia construït la seva vida íntima i social. A través 
d’aquesta narració en primera persona publicada l’any 
1967, Simone de Beauvoir posava de relleu les nom-
broses violències de caire estructural que bateguen 
soterrades sota els miratges de l’ideal de la «femini-
tat». Més de cinquanta anys després de la seva 
escriptura, el text encara interpel·la nombroses dinà-
miques de la nostra societat.

TE X T DE L’AUTOR A
El dia que una dona pugui estimar 
no amb la seva debilitat, sinó amb la seva força, 
no per escapar de sí mateixa, sinó per trobar-se, 
no per humiliar-se, sinó per afermar-se, 
aquest dia, l’amor serà per a ella, com per a l’home, 
font de vida i no un perill mortal. 

Simone de Beauvoir

TE X T DE L A INTÈR PR E T
La dona trencada soc jo. I tu, i tu, i tu també, encara 
que siguis home... Fins a quin punt la manipulació 
emocional pot arribar a fer-nos sentir culpables del 
mal que ens infringeixen, com si nosaltres mateixes 
l’haguéssim provocat i demanéssim a crits que ens 
fereixin, fins a l’extrem de demanar-ne perdó! I ens 
desposseïm del respecte que com a dones i com a 
persones ens mereixem.

Lluïsa Mallol
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Venda d’entrades: www.atrium.cat i a la taquilla del 
teatre 1h abans de la funció.
Reserves: reserves@atrium.cat

Consulta la nostra programació a www.atrium.cat Segueix-nos a:

Amb el suport de:En associació amb: Mitjans col·laboradors:Una producció de:

Proper espectacle
Del 3 al 21 de novembre M’HAURÍEU DE PAGAR, de Jordi Prati i Coll

Tres monòlegs sobre la soledat d’un dels creadors catalans més connectats amb la 
modernitat teatral europea
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