
Valentes
Dones

És temps de dones, Dones valentes. 

Direcció:  Sílvia Molins
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FITXA ARTÍSTICA

Una producció de     Sensedrama Teatre

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

Taula gran alta. Taula petita baixeta. 2 cadires. 

Lloc per a canviar-se i deixar els objectes per-

sonals, tant a prop com sigui possible de l’espai 

d’actuació. En cas de representar-se a l’exterior o 

en sala molt gran, 2 micros sense fil i amb diade-

ma (en cas que no se’n disposi, comentar-ho a la 

cia.). Aigua per als membres de la cia.

Temps de muntatge: 60 min.

Temps de desmuntatge: 30 min.

És temps de dones, “Dones valentes”. En aquest espectacle, ens endinsarem en la vida, trajectòria, aventures 

i desventures de diversos personatges femenins i contemporanis, que han deixat empremta.

Mercè Rodoreda, Mª Pepa Colomer o Joana Biarnés han fet història, superant tota mena de dificultats i 

destacant per tot allò que han aconseguit. Però no ens podem oblidar de dones anònimes, contemporànies 

seves, que tampoc no ho van tenir gens fàcil.

Així mateix, parlarem d’altres dones d’arreu, unes de conegudes i d’altres no tant, que també han destacat 

dins dels seus àmbits professionals i pel que fa a la seva vida personal.

 
I com és habitual en espectacles familiars de Sensedrama Teatre, comptarem amb participació de públic a 

l’escenari, per a dur a terme algunes proves ben divertides.

Aquestes dones també van ser nenes, plenes d’il•lusió, però també amb dificultats. No obstant, amb esforç 

i perseverança, ho podem tot, o gairebé.
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Text i Dramatúrgia: Sílvia Molins / Francesc Ollé

Direcció
Sílvia Molins

Intèrprets: 
Sílvia Molins / Francesc Ollé

Espai escènic / 

Espai sonor / 

Vestuari i atrezzo:

Sensedrama Teatre

Tècnic:
Lluís Garcia

Comunicació: 
Francesc Ollé

Durada:
55 min.

Edat recomanada: Primària (6-11 anys).

Espai escènic: 
Aquest espectacle es 

pot representar en espais 

interiors o exteriors.


