PRESENTACIÓ
Som un grup de cinc dones. Totes cinc vivim una vida còmoda i, podríem dir,
amb prou llibertat. Es diria que som afortunades. Tanmateix, continuem
habitant un temps en que la igualtat de gènere no és una fita assolida i en el
que persones arreu del món veuen encara vulnerats els seus drets essencials
pel sols fet de ser dones. Avui, aquí, cinc dones, compartim la necessitat de
parlar per tantes altres, perquè tenim l’oportunitat de fer-ho. Explicar les
històries de submissió de dones del passat pot resultar incòmode i dolorós,
però també és revelador, perquè ens permet reconèixer i comprendre els
defectes de la nostra vida present. Hi trobem personatges que han lluitat, des
de situacions, orígens, moments i condicions molt diferents, contra l’opressió
del mateix sistema patriarcal que modela la nostra societat. Com els
personatges dels monòlegs que interpretem, som diferents entre nosaltres,
però som iguals en tant que, com a dones, suportem, en major o menor mesura,
un tracte desigual i discriminatori, de vegades evident i de vegades invisible.
Per això Lo que me ha pasado les ha pasado a mil mujeres, una frase de Doña
Rosita, el personatge de Lorca, dóna títol al nostre espectacle.

SINOPSI
Un conjunt de monòlegs de dones de diferents èpoques i circumstàncies, amb
un missatge comú: la voluntat apassionada d’ésser lliures en un món injust i
masclista.
Des de la mitologia grega, amb el personatge de Medea, fins a l’actualitat, deu
monòlegs encarnen la realitat de déu dones, algunes de reals, com Virginia
Woolf i Amarna Miller i d’altres de ficció, com Nawal o Doña Rosita. La seva
vivència de l’amor i el desamor, el treball, la guerra, la sexualitat, la maternitat,
el ser i l’estar en la seva relació amb els homes i la societat són alguns dels
temes que s’entrellacen, passant pel drama i la comèdia, per fer visible i
qüestionar-nos sobre tot allò, massa sovint normalitzat, però inassumible.
La música articula aquest entramat de mirades, de vegades interpretades per
una actriu i de vegades per totes cinc, com una sola veu. Com a rerefons,
imatges de dones de diferents temps i espais multipliquen i amplifiquen
aquesta vivència compartida.

Dades de l’espectacle:
LO QUE ME HA PASADO LES HA PASADO
A MIL MUJERES
Direcció de Roc Esquius
Una producció de L’autèntica
Categoría: Monolegs a 5 veus
Durada: 60 minuts
Apte per tots els públics
Espectacle en castellà i català

FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA
Direcció: Roc Esquius
Intèrprets: Aliona Dubova, Francesca Soley Viñallonga, Gaëlle Patin Laloy, Gemma Andreu
Díaz-Bonilla i Iolanda Garcia
Disseny d’il·luminació: Aliona Dubova i Gemma Andreu Díaz-Bonilla
Disseny gràfic: Gaëlle Patin Laloy i Francesca Soley Viñallonga
Comunicació: Francesca Soley Viñallonga i Gaëlle Patin Laloy
Música i efectes de so: Iolanda Garcia
Escenografia: Aliona Dubova, Francesca Soley Viñallonga, Gaëlle Patin Laloy, Gemma
Andreu Díaz-Bonilla i Iolanda Garcia
Vestuari, maquillatge i perruqueria: Aliona Dubova

INTÈRPRETS
Aliona Dubova
Formació
-

Formació teatral a L’Autèntica (exPorta 4); dirigida per Marc Chornet, Pepa Calvo, Veronica
Pallini, Francesc Amaro i Roc Esquius (2016-2021)

-

Estudis superiors d’estilisme, personal shopper.

Experiencia
-

Interpretació textos de Roberto Zucco de Bernard Marie Koltés, dirigida per Marc Chornet, sala
Porta4 (2019)

-

Escenes de textos clàssics i contemporanis de García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Dirigides
per Pepa Calvo, sala Porta4 (2019)

-

Escenes de Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams dirigida per Verónica Pallini (2018)

-

Presentació de la pel·lícula “Diana”, dirigida per Alejo Moreno (2020).

-

Model d’anuncis, shooting i passarel·la.

Francesca Soley Viñallonga
Formació
-

Curs d’Interpretació I, II, III amb Verónica Pallini i Juan Urraco a Escola d’Interpretació Porta 4.

-

Seminari BIOTEATRE amb Vanessa Sandín.

-

Monogràfic de TÈCNICA VOCAL amb HELENA CABO.

-

Monogràfic d’anàlisi de text de W. Shakespeare amb ELENA FORTUNY.

-

Cursos Antropología Teatral. Mètode de les accions físiques, amb JUAN URRACO.

Experiència
-

MATCH IMPROVISACIÓN a Bar Embruix, Art Mirall, La navae.

-

Proyecto Tecno-escena. Puente Barcelona-Buenos Aires (Verónica Pallini, Casavalle, Convent de
Sant Agustí)

-

2008. Tuco. Adaptación El Acompañamiento, Carlos Gorostiza, a la Sala Porta 4.

-

2008. Maggie, La gata en el tejado de Zinc Caliente, Tenesse Williams, a la Sala Porta 4.

-

2009. Brujas de Macbeth, William Shekspeare,a la Sala Porta 4.

-

2009. Sónia, Tío Vania. Chéjov. “Chejov Fractal”, a la Sala Porta 4.

-

Participació a varies companyies per a la realització de produccions pròpies;
2009. Velas para Salvador (de Noelia) Direcció i creació: Mariano longueira. Companyia
Teatrofia. Presentada a Porta 4.
2010. Asfixia deshechos de una família. Direcció i creació Juan Urraco. Presentada a
Porta 4.
2012. Insomnia. Direcció i creació Juan Urraco a partir de textos de Sarah Kein.
Compañía Cuerpos. Obra performàtica, representada a Nunart (Residència)
2013. EnContra. Direcció de Mónica Bonfill. Adaptació de textos originals d’Esteve Soler.
2014. El Manantial. Dirigida per Moisés Rodriguez, de Carmen, presentada a Comediarte.
2015. Contradicciones. Dirigida per Luis Crespo.
2015. Interpretaciones del verbo CAER. Juan Urraco.
2016-2019. Bodas de sangre (mare), Casa de Bernarda Alba (Poncia) de Xabyer Cámara.
A més de 20 volos a varies sales (teatre Kaddish, LLuïsos de Gràcia, centres cívics de
BCN, Catalunya..)
2018: Cabaret, dirigida per Xabyer Cámara.

-

Videoclips:
Mis ciudades, de Ignasi Giró.
No hay Sexo Seguro, de Rafa Pons

Gaëlle Patin Laloy
Formació
-

Formació teatral a l’Autèntica (ex Porta4) Interpretació I, II, III a càrrec de Marc Chornet, Pepa
Calvo, Veronica Pallini, Elena Romagosa (2015-2019)

-

Muntatge d’obra amb Roc Esquius (2019-2021)

-

Monogràfics de teatre Clàssic dirigit per Pepa Calvo (2019) i de Commedia dell`Arte dirigit per
Assun Planas (2018)

-

Formació teatral a SAT (Scuola Addestramento Teatrale), Roma

Experiència
-

Textos de Roberto Zucco de Bernard Marie Koltès dirigida per Marc Chornet, Sala Porta4 (2019)

-

Textos clàssics i contemporanis: Lorca “La Casa de Bernarda Alba” i “Bodas de Sangre”, dirigit
per Pepa Calvo - Sala Porta4, 2019, Ibsen “La Casa de Muñecas”, Tenessee Williams “La
marquesa de Larkspur Lotion”, Edward Albee “¿Quién teme a Virginia Woolf?”, Stephen Daldry
“Las horas”, dirigits per Verónica Pallini. Sala Porta 4 (2016-2018).

-

George Bernard Shaw, “Arms and the Man” (Rome)

Gemma Andreu Díaz-Bonilla
Formació
-

Formació teatral a L’Autèntica (exPorta 4); dirigida per Marc Chornet, Pepa Calvo, Veronica
Pallini, Francesc Amaro i Roc Esquius (2016-2021)

Experiència
-

Interpretació textos de Roberto Zucco de Bernard Marie Koltés, dirigida per Marc Chornet, sala
Porta 4 (2019)

-

Escenes de textos clàssics i contemporanis de García Lorca, La casa de Bernarda Alba i Yerma.
Dirigides per Pepa Calvo, sala Porta4 (2019)

-

Escenes de El zoo de cristal de Tennessee Williams dirigit per Verónica Pallini (2018)

-

Escenes Actrius de Ventura Pons dirigida per Francesc Amaro (2017)

Iolanda Garcia
Formació:
-

Formació en interpretació a El Timbal, Escola de Teatre i Creació Escènica (1997-2000), amb el
muntatge de La cantant calva, d’Eugène Ionesco i una adaptació abreujada d’El Misantrop, de
Molière.

-

Reprèn la formació l’any 2012 a tallers d’improvisació, monòleg, veu, creació de personatge, etc.
al Centre Cívic Pati Llimona i a la Casa Elizalde.

-

Es continua formant a l’Escola de Teatre Porta 4 (actualment L’Autèntica) realitzant els cursos
d’Interpretació I, II, III i Muntatge d’obra”, amb Pau Sastre, Pepa Calvo, Marc Chornet i Roc
Esquius, treballant varietat de textos clàssics i contemporanis.

Experiència:
-

Membre d’una companyia de teatre amateur al Centre Cívic de Sant Martí de Provençals
(1999-2002). En aquest període participa en el muntatge de dues obres: Bodas de sangre de
Federico García Lorca.

-

El setembre de 2014 s’incorpora a ‘Fem Companyia’, companyia associada a un taller del Centre
Cívic Cotxeres Borrell, on participa en tres obres durant tres anys consecutius: Lisístrata
d'Aristòfanes (2015, com a Lisístrata), L'inspector de Nikolai Gógol (2016, com a jutgessa) i La
tempesta de Shakespeare (2017, com a Pròspera).

-

L’any 2019 participa en el muntatge de microteatre “El Domot”, actuant a la sala “Microteatre
Barcelona” durant els mesos de juny i juliol, sota la direcció de Soles Velasquez.

-

L’any 2017 funda la Cia. Lisístrates, conjuntament amb l’Elena Gisbert i l’Heura Marçal, i prepara
l’espectacle Germanes, de Carol López, sota la direcció de Roser Ferrando. Actualment, la

mateixa companyia prepara també sota la direcció de Roser Ferrando un espectacle de creació
sobre dones i maternitat, en residència al Centre Cívic Vil·la Urània.

Roc Esquius
Actor, dramaturg i director format a la Sala Beckett i l’Estudi Nancy Tuñón de Barcelona, fundador i
membre actiu de la Companyia Dara i de la companyia Peripècies resident a la sala Beckett.

Dramaturgia | Teatre
2021 | Angle mort | Barcelona
2019 | Likes | Barcelona, gira
2018 | ELI | Barcelona
2017 | Sapiens| Barcelona, gira
2017 | Claqué o no | Barcelona
2016 | Els pastorets de la Martina | Barcelona
2016 | Mars Joan | Barcelona, gira
2015 | El catalon d'una nit d'estiu | Barcelona, gira
2014 | iMe | Barcelona, Madrid, gira
2013 | Lapao’billa | Súria
2013 | Pell de poble, el concert | Súria
2012 | A cop de pubilla | Súria
Direcció:
2019 | Likes | Barcelona, gira
2017 | Claqué o no | Barcelona
2016 | Els pastorets de la Martina | Barcelona
2016 | Mars Joan | Barcelona, gira
2015 | El catalon d'una nit d'estiu | Barcelona, gira
2014 | iMe | Barcelona, Madrid, gira

TEXTOS:
- Medea, d’Euripides (431 BC)
- La palabra de Nawal - Incendios, de Wajdi Mouawad (2003)
- Sé una dama dijeron ellos, de Camille Rainville (2017)
- Una llamada telefónica, de Dorothy Parker (1995)
- Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, de Federico Garcia Lorca (1935)
- Patria - Vídeo promocional Saló Eròtic de Barcelona per VIMEMA.com (2018)
- Fragment del guió de la pel·lícula A Marriage story, de Noah Baumbach (2019)
- Una cambra pròpia, de Virginia Woolf (1929)
- Yo estaba allí, en la habitación - Monólogos de la vagina, d’Eve Ensler (1996)
- Busco un home, de Francesca Soley (2021)

TEMES MUSICALS:
- De momento abril, de La Bien Querida (Àlbum Romancero, 2009)
- A ningún hombre, de Rosalia (Àlbum El Mal Querer, 2018)
- Yo no soy esa, de Mari Trini (Àlbum Escúchame …, 1971)
- Llámame, de La Zowi (Àlbum Llámame, 2018)
- Guarda che Luna, per Petra Magoni i Ferruccio Spinetti (Àlbum Musica Nuda, 2004)
- Requiem in D Minor, K. 626: Sec No. 6: Lacrimosa dies illa, de W. A. Mozart
- Respect, d’Aretha Franklin (Àlbum I never loved a man the way I love you, 1967)
- Feeling good, de Nina Simone (Àlbum I put a spell on you, 1965)
- Perra, de Rigoberta Bandini (Àlbum Todas las perras que hay en mi, 2021)

ELEMENTS ESCENOGRÀFICS
- Cinc cubs negres
- Una tela negra
- Fotografies de retrat de dones, en diferents formats impreses en paper fotogràfic
(mides A4- A3).
- Un telèfon antic
- Equipament per a la reproducció de música i so al llarg de l’espectacle.
La tela negra està penjada a la paret del fons de l’escenari. A sobre s’hi pengen les
fotografies. Els cubs són multifuncionals i es van disposant i utilitzant de forma
diversa per respondre a les necessitats de cada escena.

IL·LUMINACIÓ

CONTACTE:
amilmujeres@gmail.com
Hashtag: #amilmujeres

