
 

 

Alícia Gorina i Eleonora Herder fan una 
reapropiació actual i femenina de Les 
verges suïcides de Sofia Coppola 

 

 L'espectacle Aquell dia tèrbol quan vaig sortir d'un 
cinema de l'Eixample i vaig decidir convertir-me en un 
om està interpretat per cinc adolescents que donen veu 
a les germanes Lisbon. 

 Joan Carreras, recent Premi Max 2021 a Millor actor, i 
Mia Esteve completen el repartiment. 

 El muntatge obre la programació de la Sala Fabià 
Puigserver a Montjuïc el proper 14 d'octubre i es podrà 
veure fins el 14 de novembre. 

El Teatre Lliure obre les portes de la seva sala gran, la Sala Fabià Puigsever, el 

proper 14 d'octubre amb l'estrena de l'espectacle Aquell dia tèrbol quan vaig 

sortir d'un cinema de l'Eixample i vaig decidir convertir-me en un om, de la 

directora Alícia Gorina i la dramaturga Eleonora Herder. El muntatge recupera 20 

anys després de la seva estrena al cinema, la història de la pel·lícula Les verges 

suïcides de Sofia Coppola i en fa una reapropiació de mirada femenina i més 

contemporània. 

A Les verges suïcides de Sofia Coppola (film adaptat de la novel·la homònima de 

Jeffrey Eugenides) els veïns adolescents de les cinc germanes Lisbon, moguts 

per un estrany poder que les noies han exercit sobre ells, narren la història de les 

noies, sempre idealitzades per la seva bellesa i sexualitzades. Un nois que 

intenten resoldre el misteri del seu suïcidi col·lectiu 25 anys després dels fets i 

fent-ho, ens descriuen una família conservadora i la vida en un suburbi de Detroit 

als anys 70, sota una núvol apocalíptic de final d’una era.  

 

Ara les cinc germanes Lisbon són interpretades per cinc actrius adolescents -

Alícia Falcó, Blau Granell, Roc Martínez, Abril Pinyol i Lea Torrents- que els hi 

donen veu i gràcies a les quals, podem saber què pensen les adolescents d'ara, a 

diferència de la versió cinematogràfica. "A la pel·lícula, elles no parlen, no 

s’expliquen, no tenen veu, no en sabem res... tot està explicat des dels homes, 

des d'una mirada masculina on les dones es veuen com objecte. Ara volem que 

les noies deixin de ser objectes per fer-les subjectes de l’obra", ha explicat Alícia 



 

 

Gorina, directora de l'espectacle.  

 

Joan Carreras i Mia Esteve completen el repartiment en el paper de pares de les 

protagonistes, que apareixen estereotipats i intransigents. "Nosaltres som la 

representació del món del adults, som allò que les noies veuen i creuen dels 

adults", ha explicat Carreras, recentment guardonat amb el Premi Max 2021 com a 

Millor actor per la seva actuació a Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard). 

 

''Les noies reflexionen sobre com són mirades", ha afegit Eleonora Herder, 

dramaturga d'un l'espectacle que s'ha inspirat en textos d'artistes clàssics i més 

contemporanis com Albert Camus, Donna Haraway, Paul B. Preciado, Greta 

Thunberg, Joey Soloway, Virginia Woolf, així com a partir de converses amb les 

joves intèrprets, seleccionades en un càsting de més de tres-centes noies.   

 

L'espectacle aborda temes com el gènere, el sexe, els abusos sexuals, el suïcidi 

o el medi ambient, temes que, en paraules d'una de les actrius, Lea Torrents, 

"interessen als joves". Tot i això, elles mateixes reivindiquen que és un muntatge 

sobretot per als adults: "volem que els adults vinguin amb la disposició 

d’aprendre de la nostra generació", ha afegit Roc Martínez, una altre de les 

intèrprets.  

Aquell dia tèrbol quan vaig sortir d'un cinema... conta amb música original de 

Clara Aguilar i amb vestuari i espai escènic de Sílvia Delagneau (amb Max 

Glaenzel a l'escenografia també). El muntatge fuig de l'espai íntim d'un casa per 

mostrar-nos aquestes noies en l'espai públic de l'escola, tot evocant l'ambient 

típic dels gimnasos i sales de ball dels high schools americans. 

 

Aquell dia tèrbol quan vaig sortir d'un cinema de l'Eixample i vaig decidir 

convertir-me en un om. Les verges suïcides, 20 anys després. Del 14 

d'octubre al 14 de novembre. 2 h. En català i castellà. Montjuïc.  
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