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LLAVOR DEL PROJECTE

Context: Acabada la Guerra Civil, l’empresonament i/o
afusellament de molts republicans i anarquistes, també
significava desproveir-los de tota propietat. Com a
conseqüència, deixaven a milers de dones i criatures passant el
dol, sense casa, ni recursos, ni cap mena d'ajuda o recolzament,
ni gaires opcions de treballar . Així ens ho expliquen els
documents de l’arxiu municipal del Prat de Llobregat. El 24 de
novembre de 1941 entraren a la presó de dones de Les Corts
vint-i-dues veïnes de la Colònia Americana del Prat acusades de
furt de blat de moro. Un mes més tard, una quarantena més s’hi
afegia i així es va anar omplint en excés la presó de dones de
Barcelona construida per a acollir unes 100 dones , la qual va
acabar encabint-ne fins a 2.000 presoneres. Aquestes dades són
la llavor d’aquest projecte. 
 
L'obra és un recull de les vivències dins la presó de dones de
Barcelona (actual edifici del Corte Inglés de Diagonal) i de dones
provinents de la Colònia Americana del Prat (una colònia que
acollia 335 persones ,majoritàriament dones, vivint en 107 cases
molt precàries que no les eximia d'un petit lloguer) i sobretot, de la
relació que hi havia entre elles. Viurem un dins i un fora d'aquestes
parets interpretat per dones del mateix Prat de Llobregat.



Aquest muntatge parla de dones salvatges que, amb les seves
criatures, van haver de marxar a viure al camp en les condicions
més precàries que una persona pot viure, amb l'única ajuda
d'altres dones amb els mateixos escassos recursos. L'única força
que trobaren fou la de pertànyer a una tribu, a un col·lectiu de
dones. Van perdre una guerra, part de la família i el dret a ser
ciutadanes. Van haver de lluitar durament per tirar endavant. Eren
dones fortes i si no ho eren, s'hi van tornar.
 
Preses parla sobre la realitat de moltes dones que, desproveïdes
de la figura del "cap de família", en una época patriarcal en extrem,
són expulsades de la seva civilització pels efectes de la postguerra.
Vull mostrar com s'organitzaren en col·lectiu per ajudar-se les
unes a les altres (sororitat). Són presses polítiques anomenades
presses comuns: Sense opció al treball, hi havia diferents maneres
de sobreviure: robar menjar dels camps, recórrer a l'estraperlo,
netejar en entorns hostils o prostituir-se. 
 

TEMÀTICA



“El niño mirará al mundo, la niña
mirará al hogar”. Així resumia la
dictadura franquista el paper que
l’home i la dona havien d’ocupar en
la societat. 
 
Moltes van ser humiliades per
haver transgredit els límits de la
feminitat tradicional durant la
Segona República.
 
En un principi es quedaren soles,
però  finalment avançaren juntes.
 
Inspirada en els llibres "Les dones
del Prat i la repressió franquista",
d'autors Pratencs i  "Dones entre
reixes" de Neus Ribas. Els autors
dels llibres es mostren encantats
de participar en un col·loqui
posterior a la representació.

FEMINISME



 
Aquest espectacle

serà estrenat a
Barcelona, a la sala  

Àtic 22  durant el
mes de febrer
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.  ESCENOGRAFIA



LAURA GIBERGA.  Graduada a l'escola de teatre Musical Memory.
Continua formant-se en interpretació amb Txiqui Berraondo i
Manuel Lillo. Es gradua en Tècnica Meisner i paral·lelament estudia
mim i clown amb Leo Bassi, Alex Navarro i Virginia Imaz. De la mà de
Pep Armengol aprèn a treballar davant la càmera. De caràcter curiós
també toca d'altres disciplines com direcció, combat escènic i
dramatúrgia. Ha exercit també com a Coach d'actors en rodatges de
cinema. Treballa amb companyies com Chroma, Impromptu, Kaddish
i amb altres d’internacionals com la Cia. David Berga i Insòlits.
Funda la Companyia Ella on ha escrit i dirigit la tragicomèdia
"Umbilical" fent residència a la Ivanow i temporada a l'Àtic 22 de
Barcelona i ha creat l'espectacle itinerant de carrer "Pelleringues". 
 
DÚNIA PELLISA. Nascuda al Prat de Llobregat.  És tècnica en
educació infantil. Forma part del Teatre Kaddish des del 2007 on ha
participat en diversos tallers i s'ha format amb Pau Bou i Josep
Costa. Ha realitzat diferents cursos d'interpretació amb la Lali
Álvarez i el Rafel Duran, i de tècniques de respiració i veu amb
Francesca Vadell. A banda, ha realitzat projectes com "El Prat
Ocult", "Los Encantos de la Culpa" (aquesta va ser representada al
Corral de Comedias de Alcalá de Henares) i l'organització i
coordinació dels actes teatrals del Carnaval del Prat.

CURRÍCULUMS



MARINA MORA. Actriu pratenca formada al teatre Kaddish, la
companyia Cámara de teatro i Bacum sota la direcció de diversos
directors i directores, entre ells/es Pau Bou, Xabier Cámara, Xavier
Giménez, Josep Costa, Israel Solà, Rafel Duran i Lali Álvarez.
Ha participat en nombrosos projectes teatrals dels que destaquem
“Bulb” (projecte guanyador de la beca interactiva d’escenografia
2014), “Per acabar amb el judici de Déu” ( representada a la Seca
espai Brossa durant el mes d’abril 2018), “Bodas de Sangre”,
“Julieta, despierta!”, "Timbals a la nit", "Mobile variations", "L’amor
de Fedra" i “Involució” entre d’altres. Actualment ha començat a
formar-se a L’ESTAE especialitzant-se en luminotècnia.
 
LAURA LLIMONA. Nascuda a Palma de Mallorca. Ha estudiat al 
Col.legi de teatre, al Institut del Teatre i al programa de Tècnica
Meisner de Javier Galitó-Cava. També va cursar un màster en gestió
cultural. Ha treballat amb Carme Portacelli, Sandro Dieli, Pablo
Bravo, Ferran Audí, etc. Durant dos anys va treballar en la creació
de la companyia Teatro d’Apartamento, un projecte per apropar  el
teatre a espais no teatrales. Ha portat a l' escenari els seus propis
projectes com l'adaptació a monòleg de Yerma de Federico García
Lorca.
 

CURRÍCULUMS



ROCÍO QUESADA.  Actriu pratenca que es forma amb la
companyia de Teatre Kaddish, amb professors d'interpretació com
Josep Costa, Rafel Duran, Patrícia Mendoza, Vero Cendoya, Lali
Álvarez i Israel Solà. Ha realitzat tallers de veu amb Clara Sallago i
Francesca Vadell, i també ha participat en monogràfics amb
l'Andrés Lima i Marc Crehuet. 
Des de 1998 forma part de multitud de projectes teatrals, entre
ells "Involució", dirigida per Lali Álvarez, "Mobile variations",
dirigida per Rafel Duran, "Timbals a la nit" dirigida per Israel Solà,
"Paraula de Dones" de María Donoso i "Las cosas del querer" de
l'Albert Riballo, representades aquestes dues últimes al Teatreneu
de Barcelona.

CURRÍCULUMS
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