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SINOPSI BARBES DE BALENA 

 

Barbes de balena fa un recorregut per la vida de la doctora Dolors Aleu i Riera (1857-

1913), la primera dona llicenciada en medicina a Catalunya i a l'estat espanyol. La 

seva va ser una carrera plena d'obstacles, que va anar superant, per exercir una 

professió aleshores vetada a les dones. A partir de la seva figura, també fem memòria 

de les nostres àvies, besàvies..., i reflexionem sobre les dones d'avui en dia. A l'època 

de la doctora Aleu, les dones portaven cotilla, i nosaltres? 

 



EL PROJECTE 

 

Barbes de Balena és un espectacle teatral que reuneix a set dones creadores de 

diferents disciplines artístiques: la interpretació, la música, la dansa, la dramatúrgia, 

l'escenografia i el figurinisme, i la direcció. El punt de partida és la història de la 

Dolors Aleu i Riera, la primera dona de l’estat espanyol que es va llicenciar en 

medicina i que, a més, va exercir de metge. En un moment en què semblava 

impensable que una dona pogués llicenciar-se i molt menys exercir una professió 

considerada “masculina”, Dolors Aleu i Riera va obrir camí, no només amb el seu 

exemple, sinó també amb la seva tasca acadèmica. La seva tesi doctoral, “De la 

necesidad de encaminar por nueva senda la educación higiénico-moral de la mujer”, 

és una defensa aferrissada de la necessitat de l'educació de les dones, no només per a 

elles mateixes, sinó com a baula essencial per a la consecució d'una societat millor. 

També en aquesta tesi, la doctora Aleu reclamava la desaparició de la cotilla de la 

indumentària femenina de l’època pels perjudicis que causava a la salut de la dona.   

 

Aquesta barcelonina tan singular és, de fet, la rebesàvia de la Núria Cuyàs, una de les 

integrants del projecte, però no és l'única de les nostres avantpassades que hi figura. 

Aquesta obra també vol reivindicar la història de les dones de la nostra família, i per 

extensió, la de les dones en general. Són dones que no apareixen als llibres d'història 

amb noms i cognoms (com amb prou feines ho fa una figura tan rellevant com la de la 

doctora Aleu), però que són igualment importants i fascinants. Hem interrogat les 

nostres mares i àvies i hem intentat plasmar aquests petits fragments de vida amb la 

voluntat de generar en l’espectador la curiositat sobre les seves pròpies 

avantpassades.  

 

De fet, la nostra feina en aquest projecte ha sorgit de la necessitat de trobar 

respostes a un munt de preguntes. Què va significar la figura de la doctora Aleu? Què 

ens diu a nosaltres? Com era la seva època? Quins paral·lelismes en podríem fer amb 

el món actual? I què passa amb les nostres àvies, les nostres besàvies? Com va ser la 

seva vida? Com haurien volgut que fos? I ens vam trobar que moltes de les "nostres 

dones" haurien volgut ser actrius, biòlogues, ballarines, músics, etc., i no les van 

deixar. Altres, ni tan sols s'ho van preguntar, què volien ser, ni tampoc ningú no els 

ho va preguntar. I nosaltres? Què fem o deixem de fer? Què tenim en comú amb 

elles? Quins problemes compartim? La doctora Aleu parlava de la necessitat de 

desterrar la cotilla però, ho hem aconseguit? Quines cotilles ens constrenyen a les 

dones d'avui en dia? Quines són les cotilles visibles i invisibles que fa segles que 

portem? 

 

Aquestes són només algunes de les preguntes que ens hem fet i ens estem fent sobre 

la dona, la d'abans i la d'avui. I és sobre les cotilles, les d'abans i les d'avui, que 

tracta el nostre espectacle. Què podem dir de tot plegat amb les paraules, la música, 

les imatges i el nostre propi cos? 

 

 



EL PROCÉS 

 

L’espectacle s’ha anat construint simultàniament a partir del text, la música, el 

moviment i l’estètica del vestuari, amb l’objectiu de crear una peça única. Fragments 

de la vida de la doctora Aleu, fragments del nostre procés d’assaig, peces de 

moviment creades a partir de conceptes i imatges que havien sortit en els nostres 

debats, propostes de cançons sobre els temes més diversos, anuncis, notícies de 

diaris antics... Com si d’un puzle es tractés, el repte ha estat anar integrant i 

descartant tot el material del que partíem  per explicar una única història.  

 

L’espai sonor es planteja com un diàleg entre dos temps. Malgrat explicar la història 

de la doctora Aleu, ho fem des d’un punt de vista actual, el nostre, i és per això que 

hem descobert que el registre de la música que utilitzem per parlar-ne també havia de 

ser el nostre. Les peces especialment creades per aquest espectacle a partir de quatre 

veus femenines i piano són, en definitiva, una manera de fer el pont entre les dues 

èpoques; ja sigui per evidenciar-ne els paral·lelismes, per evocar-ne la seva 

memòria... Deixem, en canvi, que siguin les nostres àvies, mitjançant fragments 

d’enregistraments d’alguna cançó popular, les que evoquin la sonoritat més 

tradicional.  

 

Si parlem del moviment, la dansa és l’art efímer per excel·lència, que s’acaba i 

s’oblida al mateix temps que succeeix. Però de sobte, curiosament, es repeteix i la 

mirada l’identifica com un déjà vu. En aquest espectacle el moviment té de vegades 

un caràcter cíclic, circular, retornant... com el camí d'un pres dins la seva cel·la, d'un 

peix en una peixera. El cos és allà, present, però la ment pot viatjar i imaginar més 

enllà de les quatre parets. Quatre dones amunt i avall d’un espai petit que es recorre 

ràpidament tot sencer. Tota rajola queda trepitjada i es torna a trepitjar acte seguit. El 

moviment no ha estat compost per a escenes concretes ja escrites, sinó directament a 

partir de conceptes o imatges dramatúrgiques que sorgien en els nostres debats (o 

dels moviments que hauria pogut fer la nostra rebesàvia quan preparava aquella 

recepta que tenim encara apuntada amb la seva lletra...), i hem anat creant una 

corporeïtat pròpia a la peça. 

 

Pel que fa a la dramatúrgia, hem comptat amb el testimoni personal de la rebesnéta 

de la doctora Dolors Aleu, la Núria Cuyàs, que ha compartit amb nosaltres les històries 

que s'expliquen d'ella dins l'àmbit familiar i també alguns escrits privats. Aquesta part 

més íntima de la doctora, l'hem completat amb una recerca sobre la seva vida, a més 

de reunir documents com la seva tesi doctoral, cartes, notícies de l'època, anuncis... 

Un material que hem incorporat a l'obra per tal de fer-nos una petita idea de com va 

ser el seu camí fins a convertir-se en doctora, la seva relació amb la família, els 

companys i professors de la facultat, la seva amistat amb l’arpista Clotilde Cerdà 

Bosch i la fundació d'una escola per a dones, etc. Aquests documents, a més, ens han 

servit per donar una pinzellada sobre l'època en què va viure la doctora Aleu.  

 

Les reflexions que ens vam fer sobre la seva figura també ens van portar a fer-nos 

preguntes sobre les nostres avantpassades, i aquest material s'ha fet un lloc en 

aquest muntatge en forma de petites històries, records, oblits... i també de música.  



 

Finalment, ens vam mirar a nosaltres mateixes. En ple segle XXI, després de dècades 

de moviments feministes i fins i tot post-feministes, ens trobem un grup de dones 

amb ganes de treballar juntes i totes compartim una estranya sensació: la cotilla, 

sembla, no és una cosa del passat. Si ens fixem només en l'estètica, actualment no 

s’estila aquell particular artefacte destinat a perfilar (i a deformar) el cos  femení per 

cenyir-lo a uns cànons de bellesa concrets, però el cos de la dona continua estant 

subjecte a cotilles. La transformació (deformació?) continua present: ventre pla, més 

o menys pit, gens de pèl..., i també les sabates de taló, les dietes, les faixes o els 

sostenidors “push up”; tot està destinat a aconseguir la imatge que creiem que hem 

d'aconseguir. Tot plegat ens provoca un munt de contradiccions i el sentiment 

incòmode de no saber fins a quin punt les nostres cotilles modernes (no només les 

estètiques) són decisions pròpies o ens han vingut donades. I aquestes contradiccions 

també apareixen a l'obra: hi ha la història de la doctora Aleu, les històries de les 

«nostres dones» i també hi som nosaltres mateixes que, transformades, ens hem 

tancat entre quatre parets de vidre per tal de ser mirades, però també per poder 

observar i comentar-ho tot.  

  

Sobre la situació de la dona a la seva època, la doctora Aleu afirma a la seva tesi 

doctoral: “No hemos salido de la esclavitud; lo que se ha hecho en el transcurso de los 

siglos ha sido cambiarla de aspecto, endulzarla, hipocritizarla.” Davant d'aquestes 

paraules, nosaltres hi hem posat un mirall i ens hi hem vist reflectides.  

 

 

  



EQUIP ARTÍSTIC 

 

Anna Maria Ricart (dramatúrgia) 

 

Llicenciada en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona i en Ciències de 

la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 

Ha realitzat l'adaptació de Jane Eyre. Una autobiografia, a partir de la novel·la homònima 

de Charlotte Brontë (Teatre Lliure de Gràcia, febrer 2017, direcció de Carme Portaceli). 

També és la responsable de les dramatúrgies de Romeu i Julieta de William Shakespeare, 

juntament amb Marc Chornet, (la Seca-Espai Brossa 2016-17, direcció de Marc Chornet); 

Les supertietes, espectacle infantil basat en els  «Contes contra tot pronòstic» d'Empar 

Moliner (Círcol Maldà 2015, direcció de Mònica Bofill). Premi Fundació Catalunya – La 

Pedrera a la Mostra d'Igualada 2016; Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas 

domésticas, a partir del clàssic de Lope de Vega (Fira de Tàrrega 2014, la Seca-Espai 

Brossa 2016, direcció de Ricard Soler) i Premi MAX 2015 a la millor adaptació teatral; 

i Boquitas pintadas, a partir de la novel·la homònima de Manuel Puig (Versus Teatre 2014, 

direcció de Juan Pablo Miranda). Ha estat ajudant de dramatúrgia a El Cantador de Serafí 

Pitarra i Pau Bonyegues (Teatre Nacional de Catalunya 2014, direcció de Xicu Masó). 

 

És autora dels textos Només en queden restes, de la capa de superheroi, monòleg inclòs a 

l'espectacle col·lectiu i solidari De Damasc a Idomeni (Teatre Lliure de Montjuïc 2016, idea 

i direcció Barcelona Playwrights); La fórmula de la felicitat  (Sala Atrium 2015, direcció de 

Mireia Trias); Flors carnívores (Sala Atrium 2013, Teatre Tantarantana i Círcol Maldà 

2014, direcció de Marc Chornet) i La llista (Àtic22/Teatre Tantarantana 2013, direcció 

pròpia). Ha format part de l'equip de dramaturgs del Balneari Maldà (El Maldà 2015-

2016). 

 

 

  



Mònica Bofill  (direcció) 

  

Llicenciada en Direcció i dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona (IT). 

Llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Estudis 

d’Art dramàtic a Nancy Tuñon, Barcelona (2003-2006) i a Studio East, Kirkland, WA (USA) 

(1999 – 2002). 

 

Directora de Barbes de Balena  d’Anna Maria Ricart (El Maldà, 2017). Directora de la 

opereta Oh my God Barcelona! basada en La Vie Parisienne de Jacques Offenbach 

(Auditori de Barcelona i El Maldà, 2016). Directora de Les Supertietes (El Maldà, 2015, 

premi Premi Fundació Catalunya−La Pedrera). Directora i coordinadora dels films per 

a l’exposició DEMOS: viure en democràcia (Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2015). 

Directora i traductora de Constel·lacions de Nick Payne (Teatre Akadèmia, 2013). 

Traductora i ajudant de direcció de L’alè de la Vida de David Hare, direcció Magda Puyo 

(Sala Muntaner, 2015). Directora de la lectura dramatitzada L’Honorable Home d’Estat de 

T.S. Eliot (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona 2013) i Más Allá del Parque de Ricard 

Soler (Sala Beckett, 2013). Directora de Dani i Roberta de John Patrick Shanley (Centre 

de Vic, 2014). Traductora de Neu Negre de Keith Dewhurst, direcció de Pere Planella 

(Teatre Ovidi Montllor, 2011). Traductora de Spoonface Steinberg de Lee Hall direcció 

Martí Torras i Incògnit de Nick Payne, actualment en producció. 

 

Com a ajudant de direcció ha treballat amb Didier Ruiz (Dale Recuerdos, Teatre Lliure - 

2017; 2015 Com a Possibilitat, CCCB - 2015), Magda Puyo (El Coratge de Matar, TNC - 

2016), Rafel Duran (Neus Català: Un cel de Plom, Sala Muntaner - 2015), Alexander 

Herold (Qué desastre de función (por delante y por detrás), Teatro Cáser Calderón - 

2013), Sergi Belbel (La Bête, TNC - 2012), Bijan Sheibani (The House of Bernarda Alba, 

Almeida Theatre - 2012; Greenland, National Theatre - 2011), Cristina Clemente (Fora de 

Joc, Teatre Capitol - 2010 ; Nit de Radio Dos Punt Zero,  Sala Flyhard - 2011; Love 

Verkanding), entre altres.  

 

 

Ariadna Cabiró (Composició musical / intèrpret) 

 

Llicenciada en piano clàssic i contemporani a 

L’ESMUC (Escola Superior de música de Catalunya) 

al 2011. Dos anys més tard obté el Màster oficial 

en Musicologia i Interpretació de la Música 

Antiga (ESMUC-UAB), especialitzant-se en 

clavicèmbal amb la professora Béatrice Martin. 

També diplomada en Mestra especialista de 

Música a la UAB. Ha realitzat estudis de piano i 

clavicèmbal al CRR de Paris, amb els professors 

Billy Eidi i Noëlle Spieth. 

 

La seva carrera com a intèrpret es mou entre els 

dos àmbits de la música antiga i el piano modern. 

Com a clavecinista és membre fundadora del grup 

La Ferlandina i col·labora amb diferents projectes com Atrium ensemble i el Teatre 

Instrumental, entre d’altres. Ha tocat al costat de músics de renom com Emilio Moreno, 

Emmanuel Balsa, Lorenzo Coppola,  Benjamin Scherer o Nuno Mendes. 



 

Ha participat en festivals de Joventuts Musicals de Barcelona (2009), Sant Celoni (2009), 

Igualada (2014), Festival de Música Antiga d’Es Migjorn Gran (2015), Clàssica Horta-

Guinardó (2016). Ha tingut ocasió de tocar en diverses ocasions al Museu de la Música de 

Barcelona, al Museu Frederic Marès, al recinte modernista de Sant Pau o a l’Ateneu de 

Rubí. Ha participat en l’enregistrament de la BSO de la pel·lícula “13 dies d’Octubre” 

dirigida per Carlos Marques-Marcet (2015). 

 

És pianista de la companyia de teatre Els Pirates Teatre des de l’any 2009. Ha treballat als 

espectacles Comedy Tonight, Sing Song Swing, Roba estesa, Les Golfes del Maldà i 

Balneari Maldà sota la direcció d’Adrià Aubert. Juntament amb tot l’equip dels Pirates 

Teatre, gestiona la sala de teatre, música i dansa El Maldà de Barcelona des del novembre 

del 2013, ocupant el càrrec de responsable de programació musical. 

 

És mestra de música a l’EMCA (Escola Municipal de Música Centre de les Arts) de 

l’Hospitalet i al col·legi Lestonnac de Barcelona dins les àrees de Piano, Llenguatge 

musical, Sensibilització musical, Música i moviment i Formació musical complementaria, 

adreçant-se a alumnes que van des dels 4 anys fins a nivells alts de grau mig. 

 

 

Anna Romaní (Coreografia/ intèrpret) 

 

Ballarina, coreògrafa i pedagoga, formada 

principalment a Barcelona i París, tant en tècniques 

de dansa (clàssic, Release, Limón, Graham, 

Contact…) com en música (solfeig, flauta de bec, 

violí i cant). Reconeguda per la seva especialització 

en dansa històrica (Renaixement i Barroc), formada 

amb els mestres de més renom internacional. 

 

Actualment, combina la finalització dels estudis 

superiors de coreografia a l'Institut del Teatre 

de Barcelona amb l'activitat professional com a 

ballarina de les companyies franceses L’Eventail 

(des de 2007) i Ensemble Donaïres (des de 2005), 

amb qui treballa en temes de recerca (beca 

d’investigació del Centre National de la Danse de París). També participa en 

produccions puntuals amb la Compagnie Outre Mesure, RenaiDanse, Le Poème 

Harmonique, entre d’altres. 

 

 És coreògrafa de la companyia Els Pirates Teatre (actuals gestors del teatre El Maldà) i de 

diversos concerts ballats amb els grups Diatessaron, Forma Antiqva, Ensemble Santenay, 

Il Profondo, Ensemble Hemiòlia o La Sonorosa. Juntament amb Marc Riera i Carles Mas, és 

directora artística de la seva pròpia companyia, Xuriach. 

  

S’interessa per la pedagogia de música i moviment sota l’exemple de Verena Maschat 

(Orff-Institut de Salzburg). Regularment ofereix cursos i master class a l’EMM Can Ponsic, 

a Xamfrà (Premi Nacional d’Educació 2013), al Centre National de la Danse de París, a 

l’Aula de Música Antiga del Conservatori de Girona, al Conservatori de Badalona, a 

l’Institut del Teatre, al Born Centre Cultural, i al Museu d’Història de Catalunya. 



Núria Cuyàs  (intèrpret) 

                                                   

Llicenciada en  rt  ram tic, en la especialitat 

d’interpretació, per l’Institut del Teatre de 

Barcelona. Continua els seus estudis a Rose Bruford 

College, de Londres.  or shop de biomecànica 

teatral impartit per N. Karpov, Beca Prima del Teatro 

- Scuola europea per l’arte dell’attore (San Miniato-

Pisa). També ha cursat estudis de dansa 

c ntem  r nia i  a    esgrima teatral  

acr   cia  entre d’altres. Ha estudiat cant amb Ma 

Dolors Aldea i solfeig, harmonia, flauta de bec i 

música de cambra a L’Arc-Can Ponsic.  

 

Ha participat en més de trenta produccions 

escèniques professionals, algunes de les quals són: 

Estranha forma de vida. Dir. Joan Maria Segura.; Sha ing Sha espeare. Dir. Moisès 

Maicas., (nominat als  remis de la Cr tica com a millor musical); Ronda naval sota la 

boira, Balneari Maldà, Nit de reis. Cia. Els Pirates Teatre. Dir. Adrià Aubert; Reset. Dir. 

Xavi Morató.; Bifurcació Moncada, de Jesús Moncada. Dir. Txell Roda. Almeria Teatre i 

gira; Roba estesa. Dir. i dramatúrgia Adrià Aubert i Núria Cuyàs. El Maldà i gira; Les golfes 

del Maldà. Cia. Els Pirates Teatre. Dir. Adrià Aubert. El Maldà. La gran duquessa de 

Gerolstein. Dir. Víctor  lvaro. Almeria Teatre i gira. S ribo, de Comendiants. Dir. Joan 

Font; El Mi ado i Mar i Cel de Dagoll Dagom. Joan Lluís Bozzo i Joan Vives; La gran nit de 

Lourdes G, Dir. Josep M Miró i Cristina Clemente; La Flauta Màgica de Mozart, al Gran 

Teatre del Liceu, Dir. Bertrand de Billy, Joan Pons i Comediants. 

 

Laura López  (intèrpret)                                                   

 

Laura López és actriu llicenciada per l’Institut 

del  Teatre de Barcelona, cantant amb estudis 

musicals de 5è. de nivell professional i professora 

d’arts escèniques amb el màster de Formació 

del Pr fess rat d’Educació Secund ria 

Obligatòria i Batxillerat per la UB. Ha ampliat 

la seva formació a Itàlia (Scuola europea per 

l’arte dell’attore; Prima del Teatro), Suïssa 

(HETSR: Haute école de théâtre de Suisse 

Romande), i a Londres (Rose Bruford College).  

 

Al 2016, en el Festival de Cinema de Màlaga en la 

secció zona-zine rep el premi Biznaga de Plata 

a la millor actriu per la seva actuació en la 

pel·lícula Cenizas. Al 2014 és nominada als Premis Butaca de Teatre a la millor actriu 

de repartiment per la seva actuació en l’obra La Pols de la Cia.Arcàdia. 

 

Entre els seus treballs destaquen: Sota la ciutat de Cia.Arcàdia (Teatre Lliure, 2016) 

Cenizas de Cia.Arcàdia (Teatre Fernán Gómez, Madrid, 2016); Expressions d’una 

Alemanya de Cia.LaLópez (Círcol Maldà, 2015); La Pols, Cia. Arcàdia (Salaflyhard, La 

Villarroel, 2014-15); Monsieur Apeine quiere hacer amigos, escrita i dirigida per Pablo 



Rosal (SalaBeckett, 2013); Groucho me enseñó su camiseta, dirigida per Damià Barbany 

(La Planeta i La Seca, 2011); Pessoa, o que o turista deve ver, dirigida per Joan Fullana 

(La Seca, 2011); Kafka, a la ciutat de les mentides, Cia.Arcàdia (Festival Grec de 

Barcelona, 2011); Cabaret Íntim, dirigida per Xavier Martínez (Círcol Maldà, 2011); Anita 

Coliflor, escrita i dirigida per Pablo Rosal (Teatre Gaudí, Círcol Maldà, 2009-11); Lotte 

goes Liquid de Lucía Carballal, dirigida per Eleonora Herder, Arne Köhler i Falk Röbler (Nau 

Ivanow, 2010); L’illa dels esclaus de Pierre de Marivaux, Cia. Dei Furbi (Biblioteca de 

Catalunya 2005, i gira per Catalunya 2006). 

 

En el camp audiovisual destaquen els treballs: La Pols -Cenizas-, pel·lícula dirigida per 

Llàtzer García (Cinemes Girona i Maldà, 2016), Solo contigo, curtmetratge dirigit per 

Paloma Mateo i supervisat per Isaki Lacuesta (Bcn, 2011), i Confianza, curtmetratge de 

Carlos Franco (ESCAC, 2009). 

 

 

Maria Albadalejo (escenografia i vestuari) 

 

Llicenciada en art dramàtic, es ecialitat d’Escen grafia i Figurisnisme, a l'ESAD 

Institut del Teatre de Barcelona. Ha cursat tres cursos del Graduat Superior en Disseny 

Tèxtil i Moda, a l'Escola Superior de Disseny ESDI. 

 

Professionalment ha realitzat totes les escenografies i els vestuaris de les produccions 

d’Els Pirates Teatre, companyia de teatre catalana. Entre ells: "Nit de Reis" l'any 2014 a la 

Biblioteca de Catalunya, "Les golfes del Maldà" al Maldà el 2013, "Sing Song Swing"  l’any 

2013 al Maldà, “El Darrer Triangle” la temporada 2011-2012 a La Seca-Espai Brossa, el 

“Comedy Tonight” la temporada 2010-2011 al Teatre Llantiol de Barcelona, també els 

espectacles infantils "Molly and the music minions" de l'any 2014 i "Ulisses una Odissea 

Musical" estrenat al Teatre Regina l’any 2011. Actualment, com a membre dels Pirates 

Teatre, forma part de la gestió de El Maldà de Barcelona, realitzant tasques tant de 

producció com de comunicació i gestió de la sala. 

L'any 2013 va col·laborar en l'espectacle dirigit per Lluís Pasqual al Teatre Lliure de 

Barcelona, “Els Feréstecs” de Carlo Goldoni, fent pràctiques amb el figurinista Alejandro 

Andújar. També ha participat en la darrera producció del Tricicle, com a figurinista, junt 

amb Carlota Ricart, de l'espectacle "Els Pastorets o l'hivernació de l'infern", estrenat el 

desembre de 2013 al teatre Poliorama de Barcelona.  

 

La seva primera producció cinematogràfica és "Vouyer", un llarg metratge dirigit per Marc 

Recuenco, on ha realitzat el disseny de vestuari, junt amb Carlota Ricart.  

Recentment ha participat en la producció de la companyia Dagoll Dagom amb la reposició 

de l'espectacle "Mar i Cel", com ajudant de vestuari de la figurinista Montse Amenós. 

També ha realitzat el disseny de vestuari, junt amb Carlota Ricart, de l'espectacle "Tirant 

lo blanc" dirigit per Pere Planella l'any 2015 al TNC. I ha dissenyat el vestuari de 

l'espectacle "Maldita fortuna" dirigida per Paco Mir al Teatre Apolo de Barcelona, aquest 

mateix any. 

 

Durant l'última temporada 2015-2016 ha participat en la producció "A teatro con Eduardo" 

dirigida per Lluís Pasqual, estrenada al Teatre Lliure, com ajudant de vestuari del 

figurinista Alejandro Andújar.   També ha dissenyat el vestuari de l'última producció de Els 

Pirates Teatre, "Ronda Naval sota la boira", adaptació teatral de la novel·la de Pere 

Calders. 



 

LA PREMSA HA DIT... 

 

Cotilles i encotillades 
5/5 - Neus Mónico Fernández (teatrebarcelona.com) 

 

 “Ana Maria Ricard, autora de “Barbes de Balena” ha construït un quadre poètic d’una 

gran bellesa visual, en que el pinzell esdevé ploma. Una joia en tots els 

sentits, text, escenografia, vestuari, interpretació i música en directe. 

 

“Sota la magnifica direcció de Mònica Bofill quatre actrius excel.lents. Ariadna 

Cabiró, Núria Cuyàs, Laura López i Anna Romaní, ens expliquen la lluita que van haver 

de patir les dones del S.XIX per obrir-se camí per aconseguir els seus somnis dins 

d’una societat masclista. (...) IMPRESCINDIBLE !!!” 

 
 

 
Dones (des)encorsetades.  

9/10 - Toni Polo (Recomana.cat) 
 
“Tot a Barbes de balena està estudiadíssim. I tot queda natural. Amb això, bona 

part de l’obra queda resolta amb nota. Les quatre actrius-músiques-ballerines 
rememoren la vida de Dolors Aleu i Riera, la primera dona llicenciada en Medicina a 

Espanya, i escenifiquen amb gràcia, bon humor i mala llet la carrera d’obstacles que 
aquesta científica, en nom de totes les dones científiques, va haver de superar. (...) 
 

“No podia ser d’una altra manera, farcida com està de cançons divertides i 
punyents, ben ballades, ben cantades i ben interpretades per un repartiment 

fantàstic. (...) 
 
“La veu en off d’àvies comentant la jugada acaba de donar originalitat a un muntatge 

que és una fèrria defensa de la dona a partir d’episodis socials que van des de la 
valentia d’estudiar una carrera i exercir una professió com la de cirurgiana, passant 

per “hipocretitzar” (gran paraula) l’esclavitud, fins a les peces de roba que han 
amagat la llibertat de la dona (les cotilles, sense anar més lluny). “La prenda que más 
daño hace a la mujer es el corsé”, canten. Treure-se’l ha estat encara més dolorós.”” 

 

 

 



Però, on són els homes?  
8/10 - Jordi Bordes (Recomana.cat) 

 
 
“Endavant, Barbes de balena és una proposta molt fresca, amb moments d'una 

comicitat surrealista, per denunciar la situació marginal de la dona en la societat del 
segle XX. I no s'està de preguntar-se per la igualtat en aquest segle XXI. (...) La 

companyia sap aprofitar molt bé com a metàfora els anuncis de l'època, les notícies 
sobre els escàndols quan les dones aconseguien una nova visibilitat, els detalls íntims 
de la correspondència amagada que reveleva les angunies de mares... Al costat del 

text, hi brilla la música i uns moviments coreogràfics molt frescos, per 
moments, divertidament desestructurats, a mesura que es reciten la dolència de la 

pacient, per exemple, és una obra de reivindicació de la dona però no d'un feminisme 
militant. (...) 

 
“Cal seguir navegant com aquesta balena trista que té ganes de descansar finalment i 
que té consciència i memòria a diferència dels esperits de peixera que, en tres segons, 

no recorden res. La consigna és sortir dels dipòsits de vidre i atrevir-se amb les 
onades de l'aigua de mar, perquè cura. Final rodó!” 

 
 
 

Molt Maldà 
5/5 - Josep Maria Ribaudí i Martí (Teatre Barcelona) 

 
“És un espectacle fresc, divertit i molt Maldà, i això últim, avui, al menys per la 
gent que freqüentem els teatres amb assiduïtat, és un adjectiu reconegut. Els 

números musicals, de Ariadna Cabiró, són molt bons, en especial el del final: 
Memòria de Peix, i això ve que al llarg de la funció se sent el típic soroll, com de buit 

que fan les peixeres, i és que les quatre dones sembla que ho estiguin en una peixera, 
sense pensar, només exhibint-se, esperant no se sap què. El treball de les quatre 
actrius és destacable, molt ben coordinat per la directora Mònica Bofill. Al no 

ser una obra de text al estil planteamiento nudo y desenlace, la coordinació en el 
moviment escènic és molt important i aquí ha funcionat a la perfecció.  

 
“El Maldà pràcticament ple i el públic ens ho hem passat molt bé, i hem aplaudit i 
aplaudit...” 

 
 

 
 



Denuncia amb bellesa 

5/5 - Betty Enguix Silvestre (Teatre Barcelona) 
 
“Deliciosa i amarga. Tendra i violenta. Tot i tenir un format agradable, humorístic i 

lleuger, la temàtica és molt potent i atravessa per tots els poros de la pell. 
Coc tail de text, dansa, música en directe,… perfectament preparat i servit. 

Utilització de diversitat de recursos en la justa mesura i amb un per què, amb molt de 
simbolisme i molta metàfora perfectament comprensibles. Molt de joc en escena, 
naturalitat i veritat. Format magistral per conéixer la biografia d’algú, per conéixer a 

la doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913), primera dona llicenciada en medicina a 
Catalunya i a l’estat espanyol. I amb ella, la de tantes altres dones. La de tantes altres 

peixetes que acaben a la mar. Ens hem tret realment les cotilles? Surt regirada i 
entusiasmada, amb una missió clara: ” iaia, quina vida desitjaves? Quins somnis 

tenies?” 
 
 

 
Veritat, bellesa i compromís 

5/5 - Gemma Moraleda (Teatre Barcelona) 
 
“El passat 8 de març, Dia Internacional de les Dones, vaig acabar la jornada al Maldà 

per veure Barbes de Balena, un espectacle fet per un equip íntegrament femení que 
parla de totes les traves (que l’espectacle mostra com a cotilles) que ens trobem les 

dones per a desenvolupar-nos com a persones. Però no imagineu un espectacle 
discursiu ple d’eslògans, dades i reivindicacions. No pas. Barbes de balena és teatre 
polític, sí, però està plantejat des de la poesia, la metàfora, la memòria, la música i el 

ball. Una barreja completament deliciosa que et deixa enganxada a la cadira i 
amb les llàgrimes rodolant galtes avall (o així és com vaig quedar-me jo). 

 
“Un cop més, Anna Maria Ricart signa una dramatúrgia magnífica, carregada de 
simbolisme i detalls, i amb un ritme excel·lent. (...) Tot això amb un to amable, una 

posada en escena senzilla i preciosa, i quatre actrius magnífiques que ens 
regalen interpretacions carregades de veritat i emoció. Ariadna Cabiró (que també 

toca el piano), Núria Cuyàs, Laura López i Anna Romaní no només canten (i com 
canten!), ballen i interpreten, sinó que viuen i respiren els seus personatges a cada 
escena. I la seva emoció traspua. (...) 

 
“Muntatges fets amb amor i compromís, amb bellesa i missatge, amb veritat i 

empenta. Petites joies que apareixen, com no pot ser d’altra manera, amb 
comptagotes. No us la perdeu.” 



Fora les cotilles 

4/5 - Sílvia Moreno Palomar (Teatre Barcelona) 
 
“(...) Ara amb Barbes de balena, a El Maldà, recordem a aquesta i a altres dones que 

ens han precedit, mentre s’encoratja a totes aquelles que han d’arribar. Anna Maria 
Ricart ens presenta un text molt elaborat, a partir de vivències i textos de l’època de 

la doctora Aleu. Ariadna Cabiró, Núria Cuyàs, Laura López i Anna Romaní són les 
quatre actrius que, amb confiança i veritat, ens presenten aquestes dones i ens 
confien els seus records, mentre amb les seves veus, magnífiques, canten les 

composicions de la mateixa Cabiró, que les acompanya al piano. 
 

Delícia teatral en un espai petit i acollidor que ens anima a ser còmplices 
d’aquesta memòria c l·lectiva. F ra les c tilles  reals i figurades.” 

 
 
Elogi de les pioneres 

Oriol Osan (Núvol) 
 

“(...) Una dramatúrgia rica que incorpora múltiples elements de reflexió sobre si la 
situació de la dona ha canviat o no més de cent anys després. (...) Barbes de balena 
és una delicada  eça d’ rfe reria, un petit gran mosaic multidisciplinari (text, 

música, cant, dansa) que narra la història de Dolors Aleu i Riera, la primera dona en 
llicenciar-se en Medicina a Espanya i les dificultats que va tenir per exercir una 

professió que li era vetada. (...) 
 
“L’obra comença i acaba amb les quatre actrius, cantants i ballarines (excel·lents i 

estupendes totes, sense excepció: Ariadna Cabiró, Núria Cuyàs, Laura López i 
Anna Romaní) al voltant d’un piano, declamant el nom de les seves àvies i besàvies -

les seves nissagues, en definitiva-, explicant les seves professions i els seus anhels. 
(...) 
 

“Mònica Bofill és l’encarregada d’encaixar totes les peces d’aquest poètic 
trencaclosques, i ho fa de manera fresca i intel·ligent, tot configurant un espectacle 

que llisca entre la memòria i la reinvindicació, que no el pamflet. És de justícia 
subratllar la tasca de Maria Albadalejo, que no només firma l’escenografia, simplíssima 
fins al minimalisme, on destaquen dues peixeres multiusos, sinó el vestuari: les 

quatre protagonistes desfilen amb roba interior del segle XIX, bonica metàfora de la 
seva nuesa davant del món hostil i dels ginys que s’han de col·locar per sortir a 

l’exterior. Perquè com diuen elles mateixes: la doctora Aleu parlava de la necessitat 
de desterrar la cotilla, però ho hem aconseguit?” 
 



De quan de la balena es feien cotilles 

8/10 - Andreu Sotorra (Recomana.cat) 
 

 “(...) Tot plegat constitueix un espectacle íntim i entranyable, molt ben 
interpretat, amb peces cantades a tres o quatre veus i piano, que reflexiona sobre la 
llarga travessia de la dona des de mitjan segle XIX fins a l'actualitat i que reflexiona 

també sobre si aquesta llarga travessia ha estat realment superada del tot a hores 
d'ara o si, metafòricament, les cotilles continuen estrenyent, si no físicament, sí que 

socialment, les rebesnétes d'aquelles rebesàvies que un dia van decidir deslligar-se el 
mirinyacs i respirar lliurement.” 
 

 
BARBES DE BALENA 

8/10 - Lluís Mayench (La Finestra Digital) 
 
“(...) Són records personals que esdevenen universals gràcies a la proximitat, el caliu, 

la confiança i el bon humor que es genera durant l’espectacle (a partir de les cançons, 
les gravacions i de personatges a grau 0). 

 
(...) trobem en les cançons un altre dels grans al·licients formals de l’espectacle. Són 
divertides, ocurrents i un xic gamberres per la seva sordidesa i temàtica (articles de 

diari, textos acadèmics…). El més interessant és com han trobat un bon equilibri per 
tal d’aportar aire fresc cada vegada que sona el piano però sense arribar a abusar-ne. 

 
L’equip de dones liderat per Mònica Bofill ha estat capaç de crear un espectacle 
senzill i vibrant cuidant tots els detalls; des del text fins al vestuari, passant 

 er una escen grafia ev cad ra que fa créixer l’escena i ressaltar les 
dinàmiques de les actrius. Una proposta tendra i combativa que sense cridar ni fer 

apologia de cap teoria de moda ha estat capaç de llaurar en terra fèrtil, recollir-ne els 
fruits i regalar-nos-els amb un somriure. Ara ens toca a nosaltres, després de veure 
l’obra, agafar les llavors amb el puny i prendre el relleu. I, sobretot, no oblidar.” 

 
 

Recomanacions (audiovisual) 
 

Àrtic TV, Anna Perez Pagès: 
https://btv.playty.com/player/ART230317ANNA#/video?id=ART230317ANNA (5:48) 
 

Tria 33, Peté Soler: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/tria-de-teatre-
politic/video/5658650/ (2:30) 

 

https://btv.playty.com/player/ART230317ANNA#/video?id=ART230317ANNA
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/tria-de-teatre-politic/video/5658650/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/tria-de-teatre-politic/video/5658650/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte 

barbesdebalena@gmail.com 

676722112 

 

Distribució 

Montse Ferrer Management Cultural 

ferrer.montse@gmail.com 

649942885 

 

 

 

 


