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CONSTANÇA: Una retrobada 
extraordinària 

 
MELANINA TEATRE, S.C.P 
 
 
Sinopsi 
 

Constança és un espectacle de petit format creat tant per celebrar el dia de la dona, com el dia 

de la poesia com qualsevol altra festa literària. És un espectacle que ret homenatge a tantes i 

tantes dones valentes, artistes i creadores, les veus de les quals han estat silenciades, 

oblidades o amagades per les circumstàncies i el temps.  

Constança és un viatge històric que desenterra algunes d’aquestes veus i les porta fins a 

l’actualitat, per compartir amb tot el públic la seva veritat i el seu missatge. 

 

Una trobada informal entre les dues actrius és el punt de sortida d’aquest espectacle, que 

dona veu a dones que han deixat empremta a través dels seus poemes, cites, descobriments 

científics o reflexions filosòfiques. Escoltarem els temes i les preocupacions que els són 

comuns i els seus mons particulars. 

 

Serem testimonis excepcionals de la història de les dones creadores al llarg dels segles, de com 

s’han nodrit, del seu esforç i la seva lluita, de com ho han fet per sortir a la llum, de com han 

anat creant un vincle entre generacions i de com aquesta herència arriba fins a nosaltres. 

 

A partir de reflexions i preguntes sobre l’amor, la vida, l’amistat, la creació o la maternitat, un 

ventall de personatges femenins inquiets n’aniran donant la seva particular visió, tot 

desvetllant-nos amb les seves paraules el misteri de vides, cultures i experiències llunyanes. 

 

Parlarem en prosa i en vers, ja que moltes de les nostres protagonistes foren poetes, i ens han 

deixat pensaments tan bells i profunds que només la poesia pot reflectir.  

 



 

Fitxa artística 
 
 
Idea original, selecció de textos i dramatúrgia : Berta Errando i Raquel Izaguirre 
Direcció i dramatúrgia: Anna Ponces 
Intèrprets: Raquel Izaguirre, Berta Errando i Anna Ponces 
Escenografia:  MELANINA TEATRE 
Vestuari: MELANINA TEATRE 
Producció: MELANINA TEATRE 
Disseny gràfic: Clàudia Izaguirre 
 
Durada de l’espectacle: 50 minuts 
Espectacle en CATALÀ i CASTELLÀ 
 
http://bertaerrando.com 
http://about.me/melaninateatre 
http://www.facebook.com/MelaninaTeatre 
 

 

Fitxa tècnica 
 
 
Tipus d’espai on pot representar-se:  
Aula gran, gimnàs, biblioteca, menjador, aula d’audiovisuals, exterior, sala d’actes o 
teatre... 
 
En principi és un espectacle que es pot representar a qualsevol dels llocs citats amunt. 
Les actrius i l’escenografia s’adapten a l’espai. Òbviament a més espai més comoditat, 
però no requereix de cap espai concret. 
 
Mides de l’espai necessari 
Presa de corrent i potència 
 
ESPAI MÍNIM NECESSARI (AMPLADA, PROFUNDITAT I ALÇADA), EN METRES: 
    4m.  X   4m.  X            3m. 
 
POTÈNCIA ELÈCTRICA NECESSÀRIA:  220KW. /            AMP. 
 
 TIPUS DE CONNEXIÓ:   xuco / cetatc tipus ____  / bornes / _____ 

 TIPUS DE CORRENT:    220 BIFÀSIC / 220 TRIFÀSIC / 380 TRIFÀSIC 

 



 
 

Necessitem  
 
Sempre aprofitem alguna cosa del mobiliari del lloc on fem la funció. En el cas de la 
fotografia adjunta vam fer servir el banc, però nosaltres portem tota l’escenografia. 
 
Si l’espectacle es fa a l’exterior dos micròfons.  
 
 
Adjuntem una fotografia d’un bolo que vam realitzar a la llibreria NOLLEGIU l’any 
2015.  
 
 

 
 
 
 



 

Melanina Teatre neix al 2006 amb la creació de l’espectacle Deliris, escrit i 

interpretat per Berta Errando. S’estrena a Mono Festival’06 de Castelldefels, i es 

representa a la Sala Maria Plans de Terrassa. 

Al 2007 estrena el seu segon espectacle Préssecs Blaus 

de Joan Tharrats al Festival Femenine Touches a The 

Shunt Vaults, Londres i es representa a la sala 

Areatangent, Barcelona. 

L’agost de 2009 estrena Xàndal a Terrassa dins el 

Festival Terrasses d’Estiu. El 2 de desembre de 2009 es 

va estrenar a la sala Nau Ivanow de Barcelona i es va 

representar dins de la temporada d’hivern.  

L’obra Xàndal va ser premiada al I Certamen de Textos Teatrals Vila de Gràcia. 

El desembre de 2011 estrena a la Nau Ivanow el seu darrer espectacle, Constança, 

dirigit per Anna Ponces. 

Un dels objectius de la companyia és capturar l’espectador i portar-lo de viatge. Per 

aconseguir això utilitzem el ritme, la sorpresa, la veritat, la música, les imatges, les 

paraules, la llum i un rigorós treball d’actors. Volem crear espectacles vivencials que 

excitin els cinc sentits i amb els quals trobar una complicitat amb el públic.  

 

BERTA ERRANDO 

L’actriu Berta Errando neix a Barcelona i estudia dansa clàssica dins el programa Royal  

Academy of Classical Ballet. Es llicencia en Interpretació a l’Institut del Teatre 1999.  

Amb una beca Erasmus marxa a la Rose Bruford College, Londres.  Allà funda la 

companyia teatral Vacuum Activity  amb la que crea cinc espectacles participant, entre 

d’altres, a The British Visual Theatre Festival i The Stoke Newington Festival.   

El 2003 torna a Barcelona i treballa a “La filla del mar” al TNC. Actua a la pel·lícula 

“Febrero” de Silvia Quer.  

El 2004 marxa a Milà on treballa a “Le Baccanti” d’ Eurípides i “Le Rane” d’ Aristòfan, 

ambdós dirigits per Luca Ronconi i produïts pel Piccolo Teatro di Milano.   

El 2005 actua a “Homenaje”, espectacle amb textos de García Lorca dirigit per Simone 

Toni i produït per l'Orchestra Internazionale d'Italia.  

El 2006 crea la companyia teatral Melanina Teatre amb Raquel Izaguirre amb la que 

han portat a escena espectacles de creació: “Deliris”, estrenat a Mono Festival de 

Castelldefels, “Blue Peaches” (2007) escrita per Joan Tharrats i estrenada al festival  

Femenine Touches de Londres, “Xàndal” (2010) i “Constança” (2012) amb la que fan 

temporada a la Nau Ivanow, Barcelona.  

El 2009 co-protagonitza l’obra “Camp de Batalla” sobre la guerra de Bòsnia, de Matéi 

Visniec, dirigida per Juan Carlos Martel i produïda per la Factoria Escènica 

Internacional.   



El 2012 actua a “Gènesi … una idea d'Europa”, espectacle de Commedia de l'Arte 

dirigida per Míriam Escurriola i guanyador de la Mostra de Teatre de Barcelona.  

El 2013 interpreta un personatge a la pel·lícula Born, dirigida per Claudio Zulian  

Des de fa 9 anys treballa al programa de televisió “Club Super3” produït per TV3. 

 

RAQUEL IZAGUIRRE 

Raquel Izaguirre, actriu. Neix a Barcelona, és titulada en Art Dramàtic a ‘L’Estudi Nancy 

Tuñón’ i Llicenciada en Història per la UB. Segueix la seva formació teatral realitzant 

diversos cursos de reciclatge professional: el text actuat, amb Coralina Colom (2010),  

seminari de creació escènica amb Jorge Sánchez (2007), diversos cursos de tècnica i 

expressió creativa de la veu, a la Henny Jurriëns Foundation, Amsterdam (2008), al 

Centre Roy Hart a Mallerargues, França (2008) i a l’Institut del Teatre (2006). Ha fet 

Mètode Feldenkrais al Soros Centre for the Arts a Sòfia (2000) i cursos de cant, 

expressió corporal i dansa contemporània. El desembre del 2002, amb la companyia 

INDANAIT estrena l’obra Letícia de Peter Shaffer, al Teatre Malic de Barcelona, amb la 

que fa una gira.    

El 2008 participa en el muntatge Diòptria d’Aleix Fauró amb la Cia FORATS, que 

l’estrena dins el projecte Tísner i actua al Teatre de la Riereta. El 2009 estrena Xàndal, 

de Berta Errando, al festival Terrasses d’Estiu amb la Companyia MELANINA i el 2011 

estrena Constança a la Farinera del Clot també amb MELANINA.   

Des del 1997 treballa com a formadora en comunicació per diverses empreses de 

Barcelona. Des del 2004 fins el 2011 co-funda l’empresa Caramba!, especialitzada en 

l’aplicació de tècniques teatrals a la formació d’habilitats comunicatives interpersonals, 

des d’on combina la interpretació amb la formació. Des del 2011 fins l’actualitat 

treballa a la seva pròpia empresa LAVEULAVOZ, dedicada a l’entrenament vocal de 

professionals i el treball de tècniques per parlar en públic. www.laveulavoz.com. 

 

 

ANNA PONCES 

 Anna Ponces, direcció Nascuda a Barcelona, estudia Filologia Catalana a la UAB i és 

Llicenciada en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre (2000), on també cursa el Doctorat 

en Arts Escèniques.  Amplia els seus estudis d’interpretació amb Declan Donellan, Lilo 

Baur i Peter Clough, estudia veu parlada amb Coralina Colom i Christine Adaire, 

elocució amb Salvador Oliva, dramatúrgia amb Sergi Belbel i música i cant líric a 

l’Escola Luthier i amb Mati Pinkas, a més de diverses masterclasses i workshops a Itàlia 

i Anglaterra.  

 S’inicia de ben jove als escenaris amb la companyia Roseland Musical, el 1996 actua a 

Calladita estás más guapa, a partir de monòlegs de dones i el 1998 interpreta Grand 

Peur et Misère du IIIème Reich, estrenada al Festival de Theatre de Bayonne. Durant 



tres temporades fa d’ajudant de direcció i d’actriu a Pòrtic Obert als Cels Trencats, un 

espectacle de circ dirigit per Jorge Vera i l’any 2000 funda Pezzolino Teatre, amb la 

qual dirigeix, entre d’altres, Déu de Woody Allen, que es representa al Llantiol el 2002. 

Aquell any estrena també Motz, sobre textos de Màrius Torres i el 2003 posa en 

escena una versió de cambra de l’òpera Orfeo i Euridice de Gluck i funda la companyia 

La Calba Teatre. L’any 2004 viatja a Itàlia per fer d’actriu a Le Baccanti d’Eurípides, sota 

la direcció de Luca Ronconi, al Piccolo Teatro di Milano i l’any següent fa Cartes d’amor 

d’A.R. Gurney, dirigida per Francesc Hernández. El 2006 crea un espectacle 

musicoteatral a partir de Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola-Estes i 

comença a dirigir el taller de creació d’espectacles Fem companyia, vinculat a Cotxeres 

Borrell, que fins al 2011 estrena onze projectes, alguns dels quals fan una petita gira. El 

2009, actua a L’estimava, adaptació de la novel·la d’Anna Gavaldà, dirigida per 

Francesc Hernàndez (La Calba Teatre), que fa temporada a la Biblioteca de Catalunya i 

a la Sala Trono de Tarragona. El 2011 funda el trio vocal escènic Les Cot i s’integra a 

Melanina Teatre.   

Paral·lelament participa en projectes de teatre social i és professora d’interpretació en 

diversos centres, entre ells el Conservatori de Sabadell. És membre de la col·lectiva 

feminista Les Tisores.  

 

 

 

Materials que els subministrem: 

 
ANNEX 1. Un full en el que hi ha un llistat de totes les dones que surten a l’espectacle. 
Tant els personatges de l’obra com les autores dels textos que llegim a la mateixa. 
 
ANNEX 2. Recursos a tenir en compte: llibres per llegir, pàgines webs i pel·lícules que 
poden ser interessants per veure després de l’espectacle. 
 
 
 
 
 



 

GUIA DIDÀCTICA 
 

Per al professorat 

Activitats per a preparar l’assistència a l’espectacle 
 
Activitat 1 

Els mestres proposaran als alumnes que realitzin una presentació d’ells mateixos i que 
la gravin amb el mòbil. Si hi ha algun alumne que no disposa de telèfon mòbil, l’escola 
farà servir una càmera digital per gravar totes les presentacions. 
La presentació ha de durar entre 1’ i 1’30’’ 
Els mestres poden escollir entre dues maneres de fer la presentació: 

1- Que cada alumne digui ‘Hola, sóc X, sóc Dona/Home i quan sigui gran vull fer XX 

i vull que se’m recordi per haver fet/haver sigut X’  

2- Que cada alumne es canviï de gènere. Així els nois començarien dient: ‘Hola, 

sóc X, sóc una DONA i de gran vull ser X i que se’m recordi per haver fet/haver 

sigut XX’ 

A partir d’aquestes presentacions es treballaran els següents temes: 
En ambdues: 
-  L’ORATÒRIA i LES HABILITATS DE PARLAR EN PÚBLIC (presència personal, veu, 
projecció, confiança, credibilitat, contacte visual, elevator speech) 
En la presentació Nº2 
-  LA VISIÓ DE GÈNERE: perspectives laborals i vitals, professions i manera d’expressar-
se en funció del gènere. Serà curiós de veure també com s’expressen els nois fent de 
dona i a l’inrevés (quina veu utilitzen, quina expressió corporal...). A partir d’aquí es 
pot parlar dels estereotips, els mites i aprofitar per trencar esquemes preconcebuts 
sobre maneres d’expressar-se i professions adequades en funció del gènere. 
 

Activitat 2 

Els mestres preguntaran als alumnes què els suggereixen els següents termes:  
IGUALTAT, GÈNERE, DRETS, CIUTADANIA, FEMINISME, LLIBERTAT, EXPRESSIÓ, POESIA 
Els alumnes ho hauran d’expressar de tres maneres diferents: 
 
- Amb un dibuix fet amb el material que es disposi (colors, pintures, ceres...) 
- Expressant corporalment el concepte (Si tots els alumnes disposen de mòbil es 
podran fer fotografies de les escultures corporals que han fet. Si hi ha algun alumne 
sense mòbil, la fotografia la farà el professor/a).  
- Escriure en un paper què els suggereixen els conceptes i posar-ho anònimament en 
un pot. Llegir-ho més tard i veure quina idea en tenen 
 
Més endavant es pot fer un mural amb les fotografies, els dibuixos i les definicions  
 
 



Activitat 3 

Els mestres escullen un poema curt d’un poeta i d’una poetessa.  
1. Es pregunta als alumnes quines imatges, idees, emocions o sensacions físiques 

els suggereixen els poemes escollits. (Es poden utilitzar els que es suggereixen 

més avall o bé els que els mestres considerin) 

2. Es proposa i s’engresca als alumnes que n’escriguin un (de ben curtet) 

LA LÍNIA PRIMA  

la línia prima del somriure  
els cabells com una música lenta  
llisquen entre el coll i la galta  

ALBERT RÀFOLS CASAMADA 
Itinerari diürn (1972)  

o 

LES PIGUES 

Aixecar l’esguard vers les estrelles 
I elles, encisades de tanta boniquesa 
Van trontollar i caure sobre la galta una a una 
on, amb enveja, les he vistes ennegrir una a una 

IBN AL-LABBANA DE DÉNIA. Traducció de Josep Piera 

o 

FUTURO 

‘Me dicen 
tienes la vida por delante 
pero yo miro 
y no veo nada’ 

ALEJANDRA PIZARNIK  

o 

LA CICATRIU 

Si d’una ferida oberta 
En pot néixer més amor, 
precipitar-ne la cicatriu  
seria enterrar en vida un cor 
i condemnar-lo a esgarrapar, 
de dins estant, 
la tomba eternament 

ESTEL SOLÉ - Si uneixes tots els punts 



Activitat 4 

. Creieu que l’artista neix o es fa? Justifica la teva resposta. 

. Quines característiques personals es necessiten per ser un escriptor/a o poeta/essa? 

. Citeu un escriptor/a que us agradi            

. Quin és l’ últim llibre que heu llegit? Us ha agradat? Perquè? 

. Podríeu citar dos llibres que us hagin agradat molt i dos llibres que no us hagin 
agradat gens? Justifiqueu la vostra resposta en cada cas 
 

 
Activitats per a després l’assistència a l’espectacle 
 

Activitat 1 

Els mestres pregunten: 
. Què és Constança? (Què ha entès cada alumne?) 
. Quines autores o personatges ja coneixíeu? 
. Quines autores o personatges us han cridat més l’atenció? Perquè? 
. Quines autores o personatges us agradaria afegir? 
Els mestres poden fer aquestes preguntes a mode de debat o bé utilitzar la FITXA 1. 
(veure-la en document adjunt) per que els alumnes n’escriguin les respostes 
 
Activitat 2 

Els mestres entreguen la següent fitxa:  
FITXA 2. (veure-la en document adjunt) 
 
Activitat 3 

Els mestres entreguen la FITXA 3. Que consta de les següents preguntes: 
Què és el sufragisme femení? Quines són les seves màximes representants? Què és i a 
on es va fer la Declaració de Sèneca Falls? 
Els alumnes hauran de buscar les respostes a casa o a la biblioteca. 
 
Activitat 4 

LA INVISIBILITAT i LA FALTA DE RECONEIXEMENT EN LA HISTORIA DE LA CIENCIA: 
Dones científiques 
 
. Els mestres pregunten oralment si els alumnes poden dir noms de dones científiques i 
en quin camp de la ciència són o han estat especialistes. 
. En el cas que no en diguin cap, els mestres preguntaran qui va ser MARIE CURIE o 
HYPATIA D’ALEXANDRIA (en l’annex es recomana la pel·lícula ÀGORA, d’Alejandro 
Amenábar) 
. Aneu a aquest link: https://elpais.com/especiales/2018/mujeres-de-la-ciencia/ i 
comenteu de quines n’havíeu sentit a parlar i de quines no. 
 
 



. A partir d’aquí es treballa el concepte d’INVISIBLE. Busqueu al diccionari què vol dir 
invisible. Busqueu sinònims per definir a aquestes dones poc conegudes malgrat les 
seves importants aportacions a la ciència.  
. Per què creieu que en coneixem tan poques, perquè han estat invisibilitzades?  
Aquesta pregunta dona peu a parlar dels següents temes:  drets socials (drets de les 
dones, dret a l’educació, dret a vot, dret a l’autoria, societat patriarcal, 
androcentrisme) 
. Us oferim un llistat de noms de dones científiques per a que, per grups, els alumnes 
puguin investigar qui van ser i quina va ser la seva aportació a la ciència: 
. Agnòdice, Roswitha, Trótula de Salerno, Hildegarda de Bingen, Émilie du Chatelet, 
Maria Gaetana Agnesi, Laura Bassi, Sophie Germain, Mary Anning, Maria Mitchell,  
Viginia Apgar... 
. Maria de los Ángeles Alvariño, María Moliner, Margarita Comas, Mercedes Rodrigo 
Bellido, Marilia Chaves de Peixoto, Graziela Maciel Barroso, Lisette Gorfinkiel. 
 
Activitat 5 

Visionat de la pel·lícula ‘LAS HORAS’ 
Tema: La domesticitat després de la Segona Guerra Mundial. 
. Com es sent el personatge de la Laura Brown abans de decidir marxar de casa? 
Perquè? 
. Què volen dir les tres K alemanyes KINDER, KIRCHE KÜRCHEN? 
. Qui va ser Virginia Woolf i quin és el tema de l’obra Mrs. Dalloway?  
. Quins trets característics tenen les tres dones que apareixen a la pel·lícula encarnades 
en les actrius Meryl Streep (Clarissa Vaughan), Julianne Moore (Laura Brown) i Nicole 
Kidman (Virginia Woolf)? 
 
Activitat 6 

EL RECONEIXEMENT DESIGUAL 
Sovint donem per bona la informació que rebem (als mitjans de comunicació, a 
internet o oralment per part de familiars o amics). Ens hem preguntat mai per la 
veracitat de la informació que arriba a les nostres orelles?  Estem manipulats?  Per què 
es tergiversa la informació? Hem de ser més exigents a l’hora de donar per bo tot el 
que sentim? 
Aquí veureu alguns exemples d’omissions històriques que ens fan replantejar sobre el 
concepte de ‘veritat’ i de ‘certesa’. 
A la FITXA 4 (veure-la en document adjunt) 
 
Activitat 7 

L’obra Constança que acabeu de veure ha patit, des de la seva creació, alguns canvis. 
Us ensenyem els dos cartells que l’espectacle ha tingut. Quin us agrada més? Perquè?  
Quin subtítol hi posaríeu vosaltres? ‘CONSTANÇA:............’ 
Quin cartell dibuixaríeu? Els mestres proposen l’activitat de dissenyar el cartell, bé a 
classe amb colors o bé a casa i que cadascú el faci com vulgui. 
A la FITXA 5 (veure-la en document adjunt) 



Fitxes dels alumnes 

Activitats per a preparar l’assistència a l’espectacle 



FITXA 1. 
 
DESPRÉS D’HAVER VIST L’ESPECTACLE RESPON LES SEGÜENTS 
PREGUNTES: 

 

. Què és Constança? 
 
 
 
. Quines autores o personatges ja coneixíeu? 
 
 
 
 
. Quines autores o personatges us han cridat més l’atenció? Perquè? 
 
 
 
 
. Quines autores o personatges us agradaria afegir? 
 

 
 
 



FITXA 2.  
 
RELACIONEU CADA FOTOGRAFIA AMB EL SEU NOM 

 

 

  

  

 
 

 

 

 
 

CHRISTINE DE PIZAN 1364-1430 

Poeta, Humanista i Escriptora Professional 
autora de ‘La Ciutat de les Dames’ 

CLARA ZETKIN 1857-1933 

Política Alemanya, d’ideologia comunista, lluitadora 
pels drets de la dona 

MARY WOLLSTONECRAFT 1759-1797  

Escriptora i filòsofa anglesa autora de ‘Vindicació 
dels Drets de la Dona’ 

OLYMPE DE GOUGES 1748-1793 

Escriptora, dramaturga i filòsofa francesa. Autora 
de la ‘Declaració dels Drets de la Dona i la 
Ciutadana’ 

MARIE CURIE 1867-1934 

Científica polonesa que obtingué dos Premis 
Nobel; de Física i de Química pel descobriment 
del Poloni i el Radi 

ELIZABETH CADY STANTON 1815-1902 

Activista estatunidenca, abolicionista i lluitadora pels 
drets de es dones i el sufragi femení. 



FITXA 3. 
 
DESPRÉS D’HAVER VIST L’ESPECTACLE RESPON LES SEGÜENTS 
PREGUNTES: 
 

. Què és el sufragisme femení?  

 
 
 
 

. Quines són les seves màximes representants?  

 
 
 
 

. Què és i a on es va fer la Declaració de Sèneca Falls? 
 
 
 
 



FITXA 4. 
 

CASOS DE RECONEIXEMENT DESIGUAL 
 
 
AGNES POCKELS (1862-1935), química, inventora del mètode quantitatiu per 
mesurar la tensió superficial. El Premi Nobel per aquest invent se’l va endur 
Irving Langmuir, al 1932.  
 
 
NETTIE STEVENS (1861-1912), va descobrir que el sexe d’un ésser viu depèn 
d’un determinat cromosoma. El reconeixement se’l va endur Edmund B. Wilson 
per haver publicat un article a una revista científica al mateix temps. 
 
 
FRIEDA ROBSCHEIT-ROBBINS (1893-1973). Juntament amb el científic George 
Hoyt Whipple, amb qui va treballar duran 30 anys, van descobrir la cura per la 
malaltia de l’anèmia perniciosa (mortal en aquell temps). El Premi Nobel de 
Medicina, l’any 1934 se’l va endur George Hot Whipple.  
 
 
ISABELLA HELEN LUGSKI (1921-2017), va desenvolupar una sèrie de tècniques 
per determinar l’estructura tridimensional de molècules per cristal·lografia de 
raigs X. El Premi Nobel de Química de l’any 1985 se’l va endur el seu marit 
Jerome Karle i el seu ajudant Herbert A. Hauptman 
 
 



FITXA 5. 
 

PRIMER CARTELL, 2011 
 
 
 
 

 
 



 

SEGON CARTELL, 2015 
 
 



ANNEX 1 - RELACIÓ DE PERSONATGES DE CONSTANÇA  

 

Personatges principals:  

Escena 1. La Poesia, La Creació:  
Aspàsia de Milet (470 a.C- 400 a.C)  
Olympe de Gouges (Montauban 1748- Paris 1793)  

Escena 2. L’Amor i L’erotisme:  
Maria de Zayas (Madrid, 1590-1661)  
Aphra Bhen (Regne Unit, 1640-1689)  

Escena 3. La lluita. El Camí:  
Isabel de Villena (València, 1430-1490)  
Clara Zetkin (Alemanya 1857- Rússia 1933)  

Escena 4. La Maternitat:  
Sophie de Grouchy ( França, 1764-1822)  
Rosa Sensat (El Masnou, 1873- Barcelona 1961)  

Escena 5. La Dona i el Present:  
Christine de Pizan (Venècia, 1364- Poissy 1430)  
Mariama Ba (Dakar, 1929-1981)  

Autores de les quals hem fet servir els seus textos:  

Maria Mercè Marçal, Idea Vilariño, Montserrat Abelló, Josefa Contijoch, Neus Aguado, 
Gemma Gorga, Mireia Calafell, Gaspara Stampa, Gloria Fuertes, Esmeralda Berbel, 
Cèlia Sànchez-Mustich, Rosa Leveroni, Marina Tsvietàieva, Noni Benegas, Clementina 
Arderiu, Maria Oleart, Gladis Ilarregui, Olga Xirinachs, Margarita Ballester, Marta 
Pessarrodona, Mari Chordà, Giocconda Belli, Juana Castro, Maria Àngels Anglada.  

Personatges que hi apareixen de forma puntual:  

Renée Vivien, Susan Sontag, George Sand, Agatha Christie, Dorothy Parker, Li 
QuingZao, Elisabeth Janeway, Audre Lorde, Mary, Reina d’Escòcia, Mignon Mclaughlin, 
Phyllis Bottome, Charlotte Brönte, Edith Evans, Tribu Thi Trihn, Billie Hollyday, Nellie 
Mcclung, Simone de Beauvoir, Lady Mary Wortley Montagu, Eleanor Roosevelt, Mary 
Elizabeth Braddon, Maria Montessori, Florynce Kennedy, Harriet Beecher Stowe, Anne 
Morrow Linderbergh. 



ANNEX 2 - LINKS, LLIBRES i PEL.LÍCULES 

 

LLIBRE DE GEMMA LIENAS:  
https://eticajaimeferranclua.files.wordpress.com/2016/07/lienas_gemma_-

_el_diario_violeta_de_carlota.pdf  

LLIBRE DE RACHEL IGNOTOFSKY ‘  
‘Mujeres de ciencia: 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo’ 

 

PEL.LICULES 

‘BRAVE’ (VALENTA): Pel·lícula de Disney Pixar sobre una princesa 

diferent (Construcció de Gènere/Igualtat) 

‘AMELIA’:  Pel·lícula sobre Amelia Earhart (Professions i Gènere) 

‘ÁGORA’, de Alejandro Amenábar: Sobre l’astrònoma, filòsofa i 

matemàtica Hypatia d’Egipte. (Professions i Gènere) 

‘LAS HORAS’, de Stephen Daldry. Historia sobre tres dones en 

diferents èpoques i generacions, les vides de les quals es 

connecten a través de la novel.la de Virginia Woolf. ‘Mrs. 

Dalloway’. (Modus Vivendi en una societat que invisibilitza les 

dones. LLibertat de pensament) 

‘LAS BOSTONIANAS’, de James Ivory. Adaptació del llibre del 

mateix títol de Henry James. Sobre les primeres sufragistes 

bostonianes. (Drets de la Dona/Igualtat) 

‘LAS CHICAS DE LA LENCERÍA (DIE HERBSTZIEITLOSEN)’, de 

Bettina Oberli. Després de la mort del seu marit, la Martha, una dona de 80 anys no 

troba sentit a la seva vida. Animada per les seves amigues, decideix realitzar el seu 

somni d’obrir una botiga de llenceria amb detalls eròtics, que la posaran en la mira 

d’una comunitat conservadora, en la que prevalen el masclisme, la invisibilització de la 

dona darrere del marit i la manca de llibertat. (Igualtat) 

‘EN EL TIEMPO DE LAS MARIPOSAS (SOBRE LAS HERMANAS MIRABAL)’, de Mariano 

Barroso. 

DOCUMENTAL ‘CAMPEONAS INVISIBLES’. Sobre les esportistes d’elit de la comunitat 

valenciana que ningú no coneix. 

https://www.youtube.com/watch?v=US82Qi4wQHE 

DOCUMENTAL ‘CUANDO UNA MUJER AVANZA’.  

http://www.peliculasfeministas.com/cuando-una-mujer-avanza/#more-1042 


