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Introducció als Dossiers  
de pensament crític 
Els Dossiers de pensament crític són un 
material d’acompanyament que vol apropar 
la noció de la crítica teatral als joves,  
no per formar crítics teatrals sinó perquè 
les eines que fa servir la crítica fomenten 
una actitud activa de l’espectador que 
ens sembla imprescindible d’incentivar. 
Despertar el sentit crític permet mirar d’una 
altra manera el món més enllà del teatre. 
Ajuda a qüestionar-lo, a entendre’n la 
complexitat i la confrontació d’idees.  
També és un exercici per (re)pensar l’obra, 
tornar a l’experiència des de l’anàlisi fent 
l’acció de rememorar allò viscut.  
Per aconseguir-ho, els Dossiers 
de pensament crític relacionen els 
espectacles programats amb determinats 
aspectes del llenguatge escènic.    
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AQUELL DIA TÈRBOL QUE VAIG  
SORTIR D’UN CINEMA DE L’EIXAMPLE  
I VAIG DECIDIR CONVERTIR-ME EN UN OM  
(LES VERGES SUÏCIDES, 20 ANYS DESPRÉS)

Resum de l’argument
Amb Aquell dia tèrbol que vaig sortir d’un cinema de l’Eixample i vaig decidir 
convertir-me en un om, la directora Alícia Gorina dona veu als personatges 
femenins idealitzats de la pel·lícula Les verges suïcides de Sofia Coppola, fent una 
aproximació a les zones fosques d’aquella història, les de llavors i les d’ara, 20 
anys després de l’estrena del film.

A la història de Les verges suïcides, els veïns adolescents de les cinc germanes 
Lisbon, moguts per un estrany poder que les noies han exercit sobre ells, intenten 
resoldre el misteri del seu suïcidi col·lectiu 25 anys després dels fets i, en fer-ho, 
ens descriuen una família conservadora i la vida en un suburbi de Detroit als anys 
70, sota un núvol apocalíptic de final d’una era.

Tornar a l’índex

© Sílvia Poch

DRAMATÚRGIA
Eleonora Herder
DIRECCIÓ
Alícia Gorina
INTÈRPRETS
Joan Carreras, Alícia Falcó, Blau 
Granell, Mia Esteve, Roc Martínez, 
Abril Pinyol, Lea Torrents
ESCENOGRAFIA
Silvia Delagneau i Max Glaenzel
VESTUARI
Silvia Delagneau
CARACTERITZACIÓ
Rut Folgado
IL·LUMINACIÓ
Raimon Rius
ESPAI SONOR I MÚSICA
Clara Aguilar
CANÇÓ
Abril Pinyol (‘If I Could’)
MOVIMENT
Riikka Laakso
AJUDANTA DE DIRECCIÓ
Mònica Almirall
AJUDANT D’ESCENOGRAFIA
Josep Iglesias
AJUDANT DE VESTUARI
Marc Udina
ALUMNA EN PRÀCTIQUES 
DE VESTUARI
Marina Blasco de l’INS Anna 
Gironella de Mundet 
PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure
MENCIONS
La dramatúrgia ha estat creada 
a partir de converses amb l’Alícia 
Falcó, la Blau Granell, el Roc 
Martínez, l’Abril Pinyol i la Lea 
Torrents, i amb la inspiració de 
textos de Jeffrey Eugenides, Albert 
Camus, Donna Haraway, Paul B. 
Preciado, Greta Thunberg, Joey 
Soloway, Virginia Woolf i Wikipèdia

IDIOMES
En català i castellà
EDAT RECOMANADA
A partir de 13 anys
SALA 
Montjuïc. Sala Fabià Puigserver
DURADA 
2 h
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Unes noies de bellesa idealitzada, sempre des del punt de vista masculí, com 
un misteri inabastable, que apareixen sexualitzades, una vegada més objecte de 
desig i fantasmes eròtics dels homes. I un suïcidi potser metàfora del pas dels 
anys adolescents, del final d’una època o de tot un món, o potser un acte de 
desesperació o de llibertat.

Ara, 20 anys després, cinc actrius adolescents recuperen la història per fer el que 
les germanes no van poder fer en el seu moment: explicar-se. Mai no sabrem qui 
eren ni què els passava pel cap a les germanes Lisbon, però encara som a temps 
de saber-ho amb les adolescents d’ara.

Treball amb l’espectacle
Amb aquest espectacle volem aprofitar per treballar els temes dels rols 
femenins, la mirada masculina, la cossificació de la dona, la mirada femenina 
i l’adolescència. I també els aspectes següents del llenguatge escènic: el 
teatre documental i la tècnica verbatim, el concepte d’espectacle de creació, 
el paper de l’espectador teatral, la reapropiació cultural, els registres actorals i 
les dramatúrgies no aristotèliques. Per això trobareu en aquest dossier un recull 
de lèxic i de material relacionat específicament amb aquests i altres aspectes 
de l’espectacle, i una sèrie de preguntes i propostes de treball perquè pugueu 
fer-ne reflexió i valoració amb l’alumnat, més enllà de la primera impressió –el 
m’agrada/no m’agrada. 

Tornar a l’índex
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Lèxic relacionat  
amb l’espectacle
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Adolescent
L’adolescent és una persona que ja no és un infant, però que encara no és prou 
madura per ser considerada adulta. La durada de l’adolescència és molt variable 
segons les fonts i opinions mèdiques, científiques i psicològiques. Generalment 
s’emmarca entre els 12 o 13 anys i fins als 18 o 19, tot i que es pot allargar fins  
als 22 o 23 anys. 

És una època de canvis, físics i hormonals, de construcció de la pròpia identitat i 
de descobriment de l’autonomia individual. També es comencen a desenvolupar 
les emocions relacionades amb l’amor. En moltes cultures, l’arribada a 
l’adolescència se celebra amb ritus de pas. A diferència del que passa amb els 
infants, a l’adolescència, a mesura que augmenta l’edat s’incrementa la mortalitat. 
La primera causa de mort externa en aquesta edat és el suïcidi, però tal com diu 
l’OMS el suïcidi és 100% previsible i, per tant, amb una bona inversió pública es 
podria reduir. 

Creació col·lectiva
És l’espectacle que no està signat per una única persona (dramaturg/a o 
director/a) sinó per tots els membres que han intervingut en la creació. Si hi ha 
text, sovint s’estableix en les improvisacions durant els assajos. Si els actors 
i actrius interpreten personatges, cadascú sol encarregar-se del seu material 
propi. És un mètode de treball molt freqüent avui dia, però obliga a una gran 
polivalència dels participants. Aquesta forma de creació va ser molt reivindicada 
als anys 60 i 70 del segle xx i va vinculada a una clima sociològic que impulsa la 
creativitat de l’individu dins del grup. Està lligada a un descobriment de l’aspecte 
ritual i col·lectiu de l’activitat teatral. Políticament, aquesta promoció del grup és 
paral·lela a la reivindicació d’un art creat per i per a les masses, d’una democràcia 
directa i d’un model autogestionat de companyia. La dinàmica del grup i la 
capacitat de cadascun dels membres per no tancar-se en la seva visió parcial són 
determinants en l’èxit de l’empresa col·lectiva. La creació col·lectiva sistematitza 
i revela una evidència: el teatre és un art col·lectiu per excel·lència, una pràctica 
que relaciona tècniques i llenguatges diferents. La posada en escena ja no és la 
paraula d’un/a autor/a sinó l’assumpció d’una paraula i autoria col·lectiva.

Discurs
El discurs de la posada en escena és l’organització dels materials textuals i 
escènics segons un ritme i una interdependència. En un espectacle podem 
trobar els discursos individuals dels personatges i el discurs global dels autors 
i autores de la peça. Això converteix el discurs en un camp de tensions entre 
dues tendències oposades: la de presentar discursos autònoms, mimètics 
i característics de cada personatge i la d’homogeneïtzar les paraules dels 
personatges mitjançant marques d’autoria que confereixen una certa unitat 
al conjunt. El teatre és sovint un lloc on la ideologia apareix fragmentada, 
desconstruïda: és absent i present. El discurs teatral es diferencia del discurs 
literari per la seva força performativa, el seu poder per realitzar simbòlicament una 
acció. Per la seva convenció, en teatre “dir és fer” i “parlar és actuar”. 
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Dramatúrgia no aristotèlica
És com es denominen les dramatúrgies que no segueixen les lleis que el filòsof 
Aristòtil va establir en la seva Poètica: la il·lusió (prendre per real la ficció de 
l’escena), la identificació (de l’espectador/a amb la història per arribar a la catarsi), 
el respecte per la unitat d’acció (tota la trama desenvolupa una única acció), la 
coherència al voltant d’un conflicte (la situació que es necessita resoldre). En 
Aristòtil, la faula, els elements que constitueixen els elements narratius de l’obra, 
és prèvia als personatges. La faula té un plantejament, un nus i un desenllaç.

Espectador/a 
Persona que presencia alguna cosa. 

Prové del grec skopeo, observar, i del llatí spectator, el qui té per costum mirar 
i observar, significa observador, contemplador. També ho és qui pot servir de 
testimoni o d’apreciador crític d’alguna cosa observada.

Ja des del segle iii aC. la paraula es refereix en concret a qui contempla un 
espectacle públic, especialment teatral, en el qual l’espectador té una importància 
fonamental ja que, en un espectacle en viu, la comunicació entre intèrpret i 
espectador és bàsica. 

S’ha de diferenciar entre espectador (individu) i públic (agent col·lectiu). 
L’espectador-individu té codis ideològics i psicològics diversos mentre que el 
públic constitueix una entitat en si i reacciona en bloc. 

L’estètica de la recepció aspira a trobar l’espectador implícit ideal, partint del 
principi que la posada en escena ha de ser rebuda i compresa d’una única 
manera, la ‘bona’. Aquest principi és molt discutible, ja que l’espectador teatral és 
conscient de les convencions teatrals i al capdavall és ell mateix qui dona sentit  
a l’obra: la mirada de l’espectador constitueix la producció escènica i, per tant,  
es converteix en el manipulador principal de les seves pròpies emocions.

La participació de l’espectador en l’espectacle pot ser molt diversa: passiva, 
quan només observa l’obra de teatre des de la distància i la il·lusió; activa, quan 
ha d’interpretar o completar el sentit de l’espectacle; reactiva, quan l’espectacle 
busca provocar sensacions físiques reals, o participativa, quan l’espectacle 
busca la participació real, en viu, del públic, tant si són espectacles més lúdics 
com més poètics. 

Les mirades masculina i femenina
La mirada masculina és un concepte adoptat per Laura Mulvey el 1975 al seu 
assaig Narrativa cinematogràfica i plaer visual. Es refereix a la manera com les 
arts visuals i la literatura representen el món i les dones des d’un punt de vista 
masculí, considerant especialment la dona com a objecte del plaer masculí. Per 
tant, la mirada masculina domina gairebé tot allò que s’ha fet i vist en cinema i en 
televisió al llarg de la seva història. Per entendre la mirada masculina, podeu mirar 
el capítol 3 de Maneres de mirar de John Berger:   
https://www.youtube.com/watch?v=DHuaEoF5LPc

https://www.youtube.com/watch?v=DHuaEoF5LPc
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A partir d’aquí, la definició de mirada femenina és més complexa. Segons Joey 
Soloway, es podria pensar que la mirada femenina és el contrari de la masculina 
i, si l’entenem literalment, seria la representació del món des d’una perspectiva 
femenina, considerant l’home com a objecte del plaer femení, en les arts visuals 
i la literatura. Seria una versió Playgirl. Una altra manera d’interpretar aquesta 
mirada seria canviant el gènere del protagonista masculí i col·locant la dona en 
rols masculins: heroïnes amb pistoles i roba ajustada. Però en aquests dos casos, 
en realitat el que s’ofereix és una mirada masculina de la mirada femenina.

Segons Soloway, la mirada femenina es defineix de tres maneres:

 És una manera de “veure-hi sentint”, entrar en dels cossos dels 
personatges com si tinguéssim una càmera subjectiva, transcendir el físic 
del cos per evocar els sentiments. 

 És ensenyar com se sent una persona en ser objecte de la mirada. No es 
tracta d’evitar la mirada masculina, sinó d’exercir la pròpia des d’aquesta 
casuística.

 És retornar la mirada. Ser conscient de ser mirat durant tota la vida i 
dir “nosaltres et veiem mirant-nos”. És una manera de fer art de forma 
sociopolítica i demanant justícia.

Mite d’Apolo i Dafne
Apol·lo, déu de les arts, de la música i de la bellesa masculina, s’enamora 
profundament de la bellesa de la nimfa Dafne. Tant que, limitat pel desig 
urgent del coit, l’empaita per posseir-la. Dafne, que sempre ha preferit la caça i 
l’exploració dels boscos, fuig. Però veient que Apol·lo l’atraparà, es metamorfosa 
en una arbre, un llorer. La seva pell es converteix en escorça, els cabells en fulles, 
els braços en branques i els peus en arrels. Dafne prefereix deixar de córrer i ser 
arbre que ser posseïda per Apol·lo. Un instant abans, la bellesa femenina  
de Dafne havia trastornat Apol·lo; un instant després, ell es trobarà abraçant  
un arbre.  

Reapropiació
La reapropiació és un procés literari a través del qual s’agafa un text preexistent 
i, mitjançant un nou muntatge o una nova ubicació espaciotemporal, es produeix 
un text nou que funciona com un mecanisme per desestabilitzar una narrativa 
hegemònica en un context de relacions de poder. Una reapropiació no és 
només una reescriptura, sempre té una voluntat de denúncia d’una injustícia, 
una voluntat política o social. Un exemple clàssic de reapropiació és la novel·la 
L’ampla mar dels Sargassos de Jean Rhys, a partir de la novel·la Jane Eyre de 
Charlotte Brontë.
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Teatre document
És un teatre que només fa servir documents i fonts autèntiques, seleccionats i 
muntats en funció de la tesi sociopolítica de la peça. S’oposa el teatre de pura 
ficció. De totes maneres, en la mesura que la dramatúrgia mai no crea res del 
no-res, sinó que recorre sempre a diverses fonts (la mitologia, els successos, els 
esdeveniments històrics...) tota obra de teatre té una part de documental. A partir 
dels anys 20 del segle passat, el director Erwin Piscator va remprendre aquesta 
estètica per acostar-se a la realitat política, però és sobretot a partir dels anys 50 i 
60 quan es constitueix en gènere, impulsat pels creadors alemanys que buscaven 
trencar amb la ficció. Actualment, aquest gènere s’ha tornat a estendre moltíssim 
davant les noves pràctiques comunicatives a través de les xarxes socials. 

Verbatim
És la tècnica dramatúrgica i actoral que consisteix en reproduir en escena, de 
manera hiperrealista, entrevistes reals realitzades durant el període d’investigació 
i recerca de la peça escènica. Els actors i les actrius reinterpreten de manera 
precisa i exacta les paraules originals dels testimonis.  

Tornar a l’índex
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Univers de referència  
al voltant de l’espectacle
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Pel·lícules
Les verges suïcides de Sofia Coppola, 1999. 
https://www.youtube.com/watch?v=8kDcCGlaBwY

Carrie de Brian de Palma, 1976. 
https://www.youtube.com/watch?v=YuO26oJQLVs

Mustang de Deniz Gamze, 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ug6P5O_0n20

Canino de Yorgos Lanthimos, 2009. 
https://www.youtube.com/watch?v=VQT8LCohdUk

The Breakfast Club de John Hughes, 1985. 
https://www.youtube.com/watch?v=qtyZCg61INs

Footloose de Herbert Ross, 1984. 
https://www.youtube.com/watch?v=P4narQca4Oc

L’arbre de la vida de Terence Malick, 2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=oEZVXhMpGBo

Llibres
La feminitat imaginada de Silvia Bovenschen, 1979.

L’home de sorra d’E.T.A. Hoffmann, 1817

En defensa d’Afrodita de diverses autores, 2013

Un apartamento en Urano de Paul B. Preciado, 2019

El mite de Sísif d’Albert Camus, 1942

Metamorfosis d’Emanuele Coccia, 2021

Plaer visual i cine narratiu de Laura Mulvey, 1988

Altres
Maneres de mirar de John Berger, especialment l’episodi 3 
https://www.youtube.com/watch?v=DHuaEoF5LPc&t=1s

Female Gaze de Jill Soloway 
https://www.youtube.com/watch?v=pnBvppooD9I&t=262s

Tornar a l’índex
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ENTREVISTA
Parlant amb Eleonora Herder, 
dramaturga
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Per què dur Les verges suïcides al teatre? Què volies aportar amb la teva 
nova visió?

Quan l’Alícia em va trucar i em va proposar fer una dramatúrgia de la 
pel·lícula Les verges suïcides, de Sofia Coppola, vaig haver de confessar-
li que no l’havia vista. Sabia que es tractava d’una pel·lícula que havia 
marcat bona part de les dones de la meva generació, però a mi se 
m’havia escapat.
Per tant, la vaig mirar. I el primer que em va saltar a la vista va ser que 
les germanes gairebé no parlaven. Gairebé no tenien rèpliques. Eren una 
simple superfície de projecció. La veu narrativa de la pel·lícula és la d’un 
home gran, un veí de les germanes Lisbon, que 20 anys després decideix 
explicar la història de les 5 noies.
Tot mirant-la, em vaig demanar: si l’hagués vista quan es va estrenar fa 
20 anys, sent jo mateixa encara una noia adolescent, m’hauria adonat 
d’aquest detall? Probablement no.
Les pel·lícules de la meva adolescència estaven plenes de noies rosses 
i primes que tenien per la fita més alta convertir-se en la reina del ball de 
highschool. Noies gairebé mudes que, les poques vegades que parlaven, 
era per parlar de nois.
La proposta de l’Alícia de portar aquesta història a escena, però 
ara explicada per les noies, em va semblar un acte de reapropiació 
meravellós. El vaig entendre com una possibilitat de venjar-me de 
l’adoctrinament cultural de la meva pròpia adolescència.

Què t’interessa de l’adolescència?
Haver-hi sobreviscut… :)
M’interessa la totalitat i la intransigència amb què es viu cada moment en 
aquesta edat. La il·lusió que pot ser possible una vida sense concessions.
Al setembre, per exemple, a Alemanya hi va haver set adolescents que van 
acampar davant de l’edifici del Reichstag (el parlament alemany) protestant 
en contra dels programes electorals dels principals partits polítics, dient que 
no feien prou per protegir-nos de l’escalfament global i salvar el planeta per 
a les generacions futures. Van començar una vaga de fam que no s’acabaria 
fins que els candidats dels partits no es reunissin amb ells. Vaig llegir-los 
algunes entrevistes: la determinació en les seves paraules era enlluernadora. 
El que deien era tan simple i tan evident: si no parem d’explotar el planeta 
ara mateix ens en anem tots a passeig.
Un altre aspecte que m’interessa de l’adolescència és que tot estigui per 
definir. Les categories d’identitat són permutables. Avui soc dona, demà 
decideixo ser home, demà passat unicorn; em llevo jueva i me’n vaig a 
dormir musulmana; ara m’agraden les noies, després els nois i demà passat 
les persones no binàries. No soc ni d’aquí ni d’allà. Soc un estat no aliat.
Quan sento els discursos identitaris dels últims anys penso: potser com  
a societat ens convindria ser una mica més adolescents.

Com ha estat el procés de creació, d’escriptura de la peça?
Ens vam començar a reunir amb l’equip artístic la tardor passada. Vam estar 
llegint força teoria feminista i mirant quins altres exemples de reapropiació hi 
havia en la literatura i el cinema. La idea per al text va créixer paral·lelament 
amb la idea per a la direcció d’actors i el concepte de l’espai i del vestuari. 
A partir del maig, es van incorporar al procés els actors i vam començar 
amb unes sessions intenses de debat i improvisacions. Vam treballar a 
partir de motius de la pel·lícula de Coppola i de la novel·la original de Jeffrey 
Eugenides, però alhora des d’un punt de vista molt autobiogràfic.  
Vam tenir clar que, si la proposta era donar veu a les germanes Lisbon, 

Tornar a l’índex



15

TEMPORADA 21/22

havíem d’integrar la perspectiva actual de les cinc noies amb qui 
treballàvem. 
Vaig enregistrar i transcriure totes les converses i vaig construir les escenes 
a partir d’aquest material. Després els actors les van fer servir com una nova 
base per a la improvisació i se les van fer seves, i jo vaig adaptar el text 
segons les seves necessitats. 
El text no s’ha pensat mai com una obra autònoma que es pugui llegir per 
separat o desvinculat d’aquesta escenificació i d’aquests actors en concret. 
Potser més que ‘obra’ hauríem de dir-ne ‘text escènic’. La meva feina a 
estat triar, ordenar i redactar tot el material. No em considero tant ‘autora’ 
d’aquesta peça en el sentit clàssic d’autoria. Més aviat em considero una 
mànager de la pluralitat de veus que hi ha en aquest equip.

 
A qui va dirigit l’espectacle?

L’espectacle va dirigit a aquesta generació d’adolescents que hereta 
un planeta de merda i als qui som fills de la ideologia TINA (there is no 
alternative), perquè entenguem que hi ha d’haver visions noves. I a dones 
feministes. I a homes que hagin entès que el patriarcat és una presó, també 
per a ells.

 
Quin consell donaries als i les adolescents d’avui dia?

Cap. Si miro l’Abril, l’Alícia, la Blau, la Lea i el Roc, he d’admetre que són 
molt més sàvies que jo. Tant de bo hagués tingut les coses tan clares a la 
seva edat. M’hauria estalviat molt de patiment.

Tornar a l’índex
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Parlant de l’espai escènic: 
Sílvia Delagneau
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Quina és la proposta escènica de l’espectacle?
A partir de l’imaginari que envolta les festes de graduació americanes, 
volíem fer un homenatge a tots aquests gimnasos i sales polivalents que 
s’hibriden amb els teatres escolars. I reflexionar sobre quin és l’espai de 
la cultura i el del coneixement del cos en els “llocs de l’educació”.  
A la nostra proposta, la vida i el confinament de les germanes Lisbon  
no passa a casa seva, sinó que es veuen obligades a trobar el seu espai 
íntim en un lloc col·lectiu. El lloc de la formació i l’entrenament esdevé 
també l’espai que acull els seus desitjos i pors.

Què en destacaries?
Que en aquest cas la disposició a la italiana destaca el joc de mirades,  
el públic mira les actrius i les actrius miren les germanes Lisbon. La Sala 
Fabià Puigserver conté un gimnàs que conté una festa, una festa que  
conté una obra de teatre, i una obra de teatre que conté una mort.

És un treball conjunt amb l’Alícia Gorina, la directora, i l’Eleonora Herder,  
la dramaturga. Com ha estat el procés de creació?

Fa molts anys que ens coneixem totes tres. Amb l’Alícia començo a 
col·laborar en els seus primers projectes, i amb la Leo ens van conèixer 
treballant amb l’Àlex Rigola, però totes tres no havíem treballat mai juntes. 
Després d’una primera part del procés que va durar mesos, en què les tres 
ens reuníem per compartir les recerques que anàvem fent en paral·lel, al 
mes de maig ens vam trobar a la sala d’assaig per fer un petit laboratori 
d’investigació amb les intèrprets, el resultat del qual va posar els fonaments 
de l’actual espectacle. Els mesos de juny, juliol i agost ens han servit per fer 
anàlisi, la Leo ha escrit el text i el Max i jo hem acabat de concretar el disseny 
de l’espai i el vestuari. Crec que el procés ha estat molt enriquidor, perquè 
totes tres hem creat l’espectacle tenint en compte una capa diferent de la 
novel·la, en un inici, i de la pel·lícula després. L’Alícia ha donat sentit al treball 
que hem fet les dues. La Leo ha partit de l’anàlisi conceptual de la novel·la i de 
la pel·lícula, a més de les vivències reals de les intèrprets, per crear uns textos 
crítics i amb un sentit de l’humor molt irònic, i jo m’he centrat en la part més 
poètica i de la imatge per proposar accions i situacions que ens permetessin 
improvisar sobre els temes que ens interessaven. Espero que el resultat sigui 
tan interessant com ho ha estat el procés.

A partir de quina idea s’ha treballat? Heu fet servir la pel·lícula de referent?
Són vàries les pel·lícules que exploten el referent de la festa escolar 
americana. La festa de promoció, o de prom, ens serveix per unir el món de 
les estrelles i la celebració que, en el món escolar, dona pas a la vida adulta: 
la festa de graduació. El pas de la infantesa a l’adolescència com al pas del 
Geocentrisme a l’Heliocentrisme. L’univers, els planetes, les estrelles… i el 
seu ús en la decoració festiva són, potser, la nostra principal inspiració.  

També t’ocupes del vestuari de l’espectacle. El vestuari sol ser un element 
rellevant en l’època adolescent. Com l’heu treballat amb les i els intèrprets 
joves? Com n’és, de real?

El que busca el vestuari és reflexionar sobre els cossos, l’educació  
que tenim envers seu i l’objectualització que sovint es fa del cos femení, 
per posar en tensió la realitat actual de les cinc actrius amb el seu entorn 
i la mirada dels altres. Un altre dels temes fonamentals del vestuari és 
la metamorfosi dels cossos, no només com un procés de transformació 
sinó com la transformació que fa possible la cohabitació de dues vides 
aparentment incompatibles. Una jove en un cos adult, i la vida en un  
cos mort.

Tornar a l’índex
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Ens fem preguntes
A continuació us proposem algunes preguntes per reflexionar sobre l’espectacle. 
En el glossari i a les entrevistes a l’Eleonora Herder i a la Silvia Delagneau teniu 
informació que us pot ajudar a raonar les respostes. Us proposem una reflexió 
individual i una reflexió col·lectiva a l’entorn de l’obra i dels temes que tracta.  

Sobre la dramatúrgia

 Com penses que aquesta proposta escènica és una reapropiació?

 La dramaturga de l’espectacle explica que, si el punt de partida de 
l’espectacle era donar veu a les germanes Lisbon, calia integrar la 
perspectiva actual i real de les cinc actrius que les interpreten i, per tant, 
l’espectacle parteix dramatúrgicament de material real de les pròpies 
actrius. Has pogut diferenciar quin material era ficcional i quin no?  
Has detectat algun moment de l’espectacle que s’evidenciés aquest 
origen dramatúrgic dels textos?

 Creus que és un espectacle “basat en fets reals”?

 Sobre el títol. Aquest espectacle té un títol molt llarg o impossible.  
A part de l’explicació que en fa una de les actrius, per quins altres  
motius penses que han triat un títol tan llarg? 

 Quina creus que era la intenció de l’equip que ha fet aquest espectacle? 
Creus que l’han assolida?

Sobre el contingut

 Quins temes creus que són els que més preocupen els i les adolescents 
d’ara? Creus que aquesta obra els interpel·la? De quins temes creus  
que parla l’obra?

 L’obra presenta diferents celebracions o festes: la festa en què la Cecília 
se suïcida, la festa de l’institut i la festa dels arbres. Per què creus que 
hi ha tantes festes? Què creus que signifiquen, en relació a la història? 
T’arriben les diferents energies d’aquestes festes? Com les reps?  
Què és per a tu una festa?

 Creus que el suïcidi és un tema present durant l’adolescència?  
A la presentació de l’espectacle diuen que no se sap per què les 
germanes es van suïcidar. Per què creus que les germanes Lisbon 
no troben cap altra opció que el suïcidi? Ho entens com un acte de 
desesperació o de llibertat? Creus que es pot saber per què una persona 
se suïcida? Quina lectura creus que n’han fet, a la proposta?

 Com diries que les germanes Lisbon estan més atrapades: a casa seva  
o en els seus cossos?
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 Si la mirada masculina es refereix a com les arts visuals i la literatura 
representen el món i les dones des d’un punt de vista masculí, presentant 
especialment la dona com a objecte del plaer masculí, què seria per  
a tu la mirada femenina?

Sobre la proposta escènica

 Has detectat diferents registres actorals? Com els definiries?

 Quin rol creus que tenen els actors adults escènicament? I temàticament? 
Què creus que el públic adult pensarà de l’espectacle?

 Durant l’obra, les actrius i actors es dirigeixen molt al públic directament. 
Per què creus que ho fan? Quin creus que és el paper que té el públic  
en la peça?

 L’escenografia és un gimnàs entès com a espai polivalent. Reconeixes 
aquest tipus d’espai al teu institut? Per què creus que han triat un gimnàs 
com a espai per a l’espectacle? Quina relació creus que té amb el 
contingut de l’obra? 

 L’espectacle conté unes escenes visuals i físiques de gimnàstica:  
què t’han suggerit? 

 Què et suggereix el teatret que hi ha dins de l’escenografia?  
Què creus que representa?

 Quin impacte t’ha generat la decoració d’estrelles i la manera com baixen 
al llarg de l’espectacle? En quin moment t’has adonat que estaven 
baixant? Quines sensacions t’ha produït això? 

 Què simbolitzen per a tu els arbres? Coneixes el mite d’Apol·lo i Dafne? 
Quina relació creus que té amb la història?

 Per què creus que l’arbre que representa l’esperit o el fantasma de la 
primera noia morta agonitza durant la segona part de l’espectacle, i es porta 
la resistència física de l’actriu al límit? Ho pots relacionar amb algun tema de 
l’obra, com per exemple el canvi climàtic? Quina interpretació en fas tu?

En relació a la pel·lícula 

 Havies vist la pel·lícula Les verges suïcides? Com entens l’adaptació  
que n’han fet?

 Quina pel·lícula o sèrie creus que pot identificar l’adolescència de la 
teva generació? Quines diferències trobes amb la pel·lícula Les verges 
suïcides? Com creus que ha canviat l’adolescència en aquests anys?

 Pots fer un llistat de pel·lícules o sèries que creus que mostren 
l’adolescència com tu la coneixes o que t’identifiquen?  
Per què us hi veieu reflectits?



21

TEMPORADA 21/22

Tornar a l’índex

Recordem l’espectacle
A continuació, us proposem una sèrie d’exercicis a partir del record que  
ens queda de l’espectacle:

 Penseu si hi ha alguna frase, pregunta, personatge o moment concret  
de l’obra que recordeu especialment, que us hagi quedat gravada.  
Feu una reflexió sobre allò que més us ha impactat de l’espectacle.  
Per què creieu que ha estat tan significatiu per a vosaltres? 

 Busqueu 10 adjectius que defineixin l’espectacle per a vosaltres.  
Quina relació creieu que hi ha entre la forma (la proposta escènica)  
i el fons (el tema, la denúncia)? 

 Què creieu que vol explicar Aquell dia tèrbol que vaig sortir d’un cinema 
de l’Eixample i vaig decidir convertir-me en un om? Poseu-ho en comú i, 
després, discutiu si creieu que ha assolit el seu objectiu. Feu una relació 
dels elements que han facilitat o dificultat entendre el tema  
de l’espectacle. 

 Quina música o músiques posaríeu vosaltres en aquesta funció?  
Feu una playlist?


