
Amb la inspiració del llibre Viure perillosament de Gemma Pasqual (ed.
Comanegra), el Teatre Lliure de Benimaclet ha creat un espectacle teatral que ens
presenta un grapat de dones valentes. Dones de diferents àmbits que, tot i patir
en vida el menyspreu, la persecució, la solitud o la discriminació pel fet de ser
dones, han aconseguit sobreviure al temps i a l’oblit i ara perviuen en la nostra
memòria.

Una discriminació que volem denunciar. Una solitud a l’hora d'afrontar moments
complicats de la vida que ens hem proposat compartir. Un menyspreu que volem
mostrar-vos perquè -si fóra possible-, cap altra dona l’haja de viure.



Hem triat a set dones especials de diferents àmbits i amb diferents il·lusions i
maneres de viure. Set dones que d’alguna manera ens interpel·len, ens sedueixen,
ens emocionen:

Rosa Parks va arriscar-se per portar la lluita anti-racial fins el límit. Una dona
negra que no va cedir el seient a un blanc en l'autobús. Va ser arrestada, però va
desencadenar un moviment social contra el racisme sense precedents.

Camille Claudel, l’artista, marginada, abandonada per l’entorn. Sempre a l'ombra
del seu mentor i amant, Auguste Rodin. No obstant això, el seu talent va ser
equivalent, fins i tot hi ha qui afirma que l'escultora va ajudar a donar forma a
algunes de les grans obres del mestre.

Kathrine Switze va decidir eixir a córrer una marató per primera vegada. Va
trencar un sostre de vidre en el món de l’esport que va marcar una època.

Frida Kalho i el patiment. La seua vida va estar marcada pel dolor, però també per
la  passió que, als seguidors de la seua obra, els resulta tremendament captivadora.

Carmelina Sánchez-Cutillas. Escriptura que evoca i pren el batec de la sang i
s’omple del ressò dels noms habitats pels éssers i les coses que van existir un dia, i
que ara recobren la forma i la presència sobre els fulls blancs.

Bety Cariño, l’activista que va dedicar la vida a la defensa de la terra, la vida i la
cultura dels pobles originaris i per aquesta raó va ser assassinada. Havia assolit el
paper de comunicadora al país de parla mixteca, en la seua Ñuu Dzahui, la nació on
habita el poble de la pluja.

Aurora Bertrana, l’escriptora, música i viatgera. Republicana. Exiliada, va rebre
d’un oncle seu, que havia fet fortuna a Amèrica, mil francs suïssos, i ella no va
dubtar a marxar al Rosselló per ajudar els refugiats del camp de Saint Cyprien.

Totes acompanyades amb la música de Billie Holiday, Clara Schumann, Chavela
Vargas i Doris Day i poemes de Bety Cariño, Antonio Machado i Bernat Nadal



Sota la direcció de Anna Gascon i codirecció de Lucia Arce intervenen (per ordre
d’aparició)

Marta Simó: Rosa Parks, psicóloga, mitinera, Marta
Rosa Jovaní: Camille Claudel, Aurora Bertrana
Lucía Arce: Poeta , Frida Kahlo, Monique
Alícia Pérez: néta de dona escultora, Cristina Kahlo, lectora notícia, Alícia
Carles Monclús: nét de dona música, mitiner, Josep Bartolí
Ximo Manglano: escriptor, mitiner, Francesc Quesada
M. Luz Sánchez: Bety Cariño, María Zambrano
Totes: escultures humanes,  manifestants, lectores de Carmelina

Llums i so: Guille Escartí

Agraïments:

A Gemma Pasqual per haver despertat les nostres ments amb el seu llibre i,
sobretot, per haver-nos permet formar part de la seua presentació a l’Octubre CCC
de València.

A Gonzalo Manglano per la versió especial de la “Muixeranga d’Algemesí”, els
arranjaments de “Cançó de taverna” i l'assessorament tècnic i musical.

A @luis.manglano.dsgn pel disseny original, fet amb la tipografía original de
Fernanda Cozzi (fercozzi.com) una de les grans dissenyadores tipogràfiques de
l’actualitat. Un projecte conceptual que pren la idea del sostre de vidre, la seva
fragilitat i com el vidre trencat pot ser un arma perillosa.

Agraïment especial a la Jove Muixeranga de València pel seu caliu i suport logistic i
a Artea Espai pel seu ajut al facilitar-nos posar aquesta obra en escena.

A totes les que han format i formen part d’aquest Teatre Lliure de Benimaclet,
perquè totes som necessàries per arribar a la fita, i tot i que en aquest muntatge
no esteu presents físicament, sí que ho sou amb la vostra força.



El Teatre Lliure de Benimaclet és un projecte obert, independent i col·laboratiu que
va nàixer del Taller de Teatre de l'Oprimit (en el marc de la Universitat Lliure de
Benimaclet) que van impartir  la primavera de 2011 Anna Gascon i Lucia Arce.

Durant aquests anys ha treballat i posat en escena diferents projectes entre els
quals destaquem l'Assemblea de Dones (2015), Construïm lligams (2017) i La vida
no és fàcil (2019). També ha col·laborat en diferents presentacions de llibres i en la
Festa Estellés de Benimaclet.

Amb el support de:


