


	  
El	  dolor,	  el	  sofriment,	  la	  mort...	  són	  temàtiques	  universals	  que	  s'han	  plasmat	  des	  dels	  
inicis	  de	  la	  literatura;	  des	  de	  la	  tragèdia	  grega,	  passant	  per	  Shakespeare,	  fins	  als	  
autors	  més	  contemporanis	  com	  Sarah	  Kane	  o	  Angélica	  Liddell.	  
	  
	  	  
Aquest	  monòleg	  no	  és	  un	  ‘text	  més’,	  no	  és	  parafrasejar	  a	  autors	  llunyans	  i	  consagrats;	  
això	  és	  una	  cosa	  única	  i	  especial,	  que	  recupera	  el	  contacte	  humà	  del	  teatre.	  
	  
	  
És	  el	  'despullar-‐se	  davant	  l'espectador’	  mostrant	  el	  dolor,	  amb	  un	  text	  que	  no	  s'ha	  
sentit	  abans	  i	  potser	  mai	  més	  es	  tornarà	  a	  escoltar.	  
	  
	  
Es	  tracta	  d'un	  viatge	  únic	  a	  través	  del	  dolor	  físic	  i	  psicològic.	  
	  



El	  text,	  on	  es	  barreja	  passat	  i	  present,	  es	  basa	  en	  una	  auto-‐exploració;	  en	  connectar	  
amb	  el	  'jo'	  intern	  de	  l'actriu	  per	  poder	  apropar	  al	  públic	  una	  experiència	  única	  i	  
oferir-‐los	  un	  testimoni	  que	  poques	  vegades	  podran	  escoltar.	  
Es	  parteix	  d'un	  fet	  dolorós,	  una	  agressió	  sexual,	  contat	  de	  la	  forma	  més	  objectiva	  i	  
freda	  possible;	  després,	  l'actriu	  fa	  que	  el	  públic	  l'acompanyi	  en	  un	  viatge	  pel	  dolor	  
psicològic	  i	  totes	  les	  fases	  per	  les	  que	  va	  passar:	  depressió,	  ira,	  pèrdua	  d'humanitat	  
i	  del	  sentit	  de	  la	  justícia,	  etc.	  
	  
El	  públic	  no	  quedarà	  indiferent.	  S'enfronten	  a	  la	  duresa	  de	  les	  paraules,	  la	  realitat	  
que	  s'explica	  amb	  elles	  i	  comparteixen	  una	  cosa	  íntima	  amb	  l'actriu,	  ja	  no	  només	  per	  
la	  proximitat	  física,	  sinó	  perquè	  l'acompanyen	  en	  el	  seu	  dolor.	  
	  
Amb	  aquest	  monòleg	  es	  pretén	  que	  l'espectador	  pugui	  	  
comprendre	  millor	  pel	  que	  es	  passa	  després	  d'una	  	  
vivència	  d'aquest	  tipus	  i	  fins	  i	  tot,	  ajudar	  als	  
que	  hagin	  passat	  pel	  mateix	  i	  no	  s'atreveixin	  a	  	  
explicar-‐ho	  o	  que	  pensin	  que	  és	  una	  cosa	  que	  no	  es	  	  
pot	  superar.	  
	  
	  
	  
“Una	  veritable	  peça	  de	  teatre	  pertorba	  
el	  repòs	  dels	  sentits	  i	  allibera	  
l'inconscient	  reprimit.”	  
	  
Antonin	  Artaud	  
	  



	  
Text,	  interpretació	  i	  direcció:	  Christina	  Gavel	  
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Espectacle	  disponible	  en:	   	  català	  

	   	   	  castellà	  	  
	   	   	  anglès	  

	  
Durada:	  
-‐Versió	  1:	  25	  minuts	  
-‐Versió	  2:	  45	  minuts	  
	  
	  
Capacitat	  màxima	  aconsellada:	  45	  espectadors	  
Coproducció:	  Christina	  Gavel	  &	  En	  Blanc	  
Assessorament:	  Cecilia	  Molano/Joan	  Fullana	  
	  
	  
	  
L'espectacle	  es	  presta	  a	  ser	  complementat	  	  
amb	  una	  taula	  rodona,	  col·∙loqui,	  o	  	  
activitat	  post-‐funció	  relacionada	  amb	  	  
les	  agressions	  sexuals.	  
 



Christina	  Gavel	  
	  
Va	  néixer	  a	  Valladolid,	  diplomada	  en	  Turisme	  i	  graduada	  en	  Art	  Dramàtic	  per	  l'Escola	  
Superior	  d'Art	  Dramàtic	  (ESADIB).	  Ha	  realitzat	  també	  dos	  anys	  de	  teatre	  musical	  a	  Blue	  
School	  Mallorca;	  un	  any	  d'arts	  escèniques	  al	  Teatre	  Sans	  i	  ha	  participat	  en	  cursos	  
d'improvisació	  i	  monòlegs.	  Fa	  cinc	  anys	  que	  està	  rebent	  classes	  de	  cant.	  
	  
Entre	  els	  seus	  treballs	  podem	  destacar:	  	  

	  -‐	  Actriu	  en	  l'obra	  “L'enemic”,	  de	  la	  companyia	  ‘La	  incompresa’	  i	  dirigit	  per	  
	  Joan	  Fullana.	  	  
	  -‐	  Actriu	  protagonista	  al	  musical	  “Rent:	  La	  vie	  Bohème”	  de	  ‘E.M.E	  Musicales’.	  	  
	  -‐	  Actriu	  protagonista	  a	  la	  fotonovel·∙la	  francesa	  “Maxi	  Roman-‐Photo”.	  	  
	  -‐	  Actriu	  protagonista	  en	  diversos	  curts,	  com	  “Il	  faut	  qu'on	  parle”	  o	  “Whodunit?"	  



	  
	  
Necessitats	  tècniques:	  
	  
Les	  necessitats	  tècniques	  són	  mínimes.	  L'espectacle	  es	  pot	  adaptar	  a	  diferents	  
formats,	  sempre	  i	  quan	  l'actriu	  i	  el	  públic	  estiguin	  al	  mateix	  nivell	  i	  en	  un	  
ambient	  íntim	  i	  proper.	  
	  
-‐45	  cadires	  pel	  públic	  
-‐Paret	  o	  pantalla	  per	  projectar	  les	  imatges.	  
-‐2	  focus	  PC	  o	  similar.	  
-‐Projector	  
-‐Equip	  de	  PA	  adequat	  per	  la	  sala	  
-‐Presa	  de	  corrent	  
	  
Contacte:	  
	  
Joana	  Peralta	  
971	  52	  11	  80	  
resdeblanc@gmail.com	  
	  
 
	  
	  

	  
	  


