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Es común, en algunas mujeres,  

tener mariposas de agua prendidas en las nalgas. 

Esmeralda Berbel 

 

L’Espectacle 

 

Constança és un espectacle creat a partir de poesies escrites per dones d’arreu del món. És un 

espectacle de poesia teatralitzada, de poesia dita, viscuda. És un pont entre les paraules i 

l’espectador. 

 

Constança dóna veu a dones que han deixat empremta a través dels seus poemes, lletres de 

cançons o reflexions filosòfiques. Descobrim les metàfores, visualitzem les imatges i escoltem els 

temes que han servit i serveixen d’inspiració a les autores; les preocupacions que els són comuns i 

els seus móns particulars 

 

Constança és per sobre de tot una història. D’una banda una història de ficció, amb tocs de 

misteri, d’emoció, d’humor... que es va construint a partir de blocs temàtics i de parelles de 

personatges que fan que l’espectador viatgi per un camí d’emocions i de descobertes. I també és 

la història de les dones creadores al llarg dels segles, de com s’han nodrit de l’esforç i la lluita de 

les seves predecessores per sortir a la llum i de com aquesta herència ha anat creant un vincle 

entre generacions que arriba fins a nosaltres. 

 

Virginia Woolf, Esmeralda Berbel, Gaspara Stampa, Gemma Gorga, Maria Mercè Marçal, Neus 

Aguado, Rosa Leveroni, Marina Tsvietàieva, Marta Pessarrodona, Cèlia Sànchez-Mústich, Mireia 

Calafell, Gioconda Belli, i tantes  d’altres (la llista no s’acaba mai) són algunes de les dones que ens 

han inspirat.  

 

En aquest espectacle són elles les que parlen, nosaltres som les intèrprets que fem de vehicle 

entre la seva paraula  i l’espectador. 

 



 

3 

 

Sinopsi 

  

Algunes de les dones -pensadores, escriptores, activistes- més importants de la història es 

reuneixen un cop cada 28 anys en un lloc secret, gràcies a un lligam ancestral i misteriós que 

existeix entre elles. Les mou un objectiu comú: anar traçant un camí que les porti una nova 

manera d’organitzar el món on la llibertat, el reconeixement i la igualtat d’oportunitats siguin 

possibles. 

 

Tot creant un clima divertit i còmplice amb l'espectador, les actrius encarnen un ampli ventall de 

dames (personatges històrics reals) que s’entrecreuen en una història de recerques i lluites on la 

poesia es convertirà en diàleg. 

 

Realitat i ficció, i poesia i història es barregen i es confonen en un espectacle que parla de l'amor, 

la creació, les relacions entre les persones... 
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De tan a prop del terra, ja no caurem. 
I estimar és caure. 

Mireia Calafell 

 

Melanina Teatre 

  

Melanina Teatre neix el 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. 

 

El 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. 

                                           

 

Un dels objectius de la companyia és capturar a 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.  
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‘...Las histéricas somos lo máximo’ 

Liliana Felipe 

L’Equip Artístic 

 

Berta Errando, actriu 

 

Neix a Barcelona i s’inicia al món de l’espectacle als 5 anys fent 

classes de dansa. Més tard descobreix l’art dramàtic i fa cursos de 

teatre fins el 1995, quan comença els seus estudis a l’Institut del 

Teatre de Barcelona. L’any 1999 aconsegueix una beca Erasmus 

per estudiar a la Rose Bruford College i marxa a Londres, on escriu 

els seus primers textos teatrals i comença a muntar petites obres. El 2000 es llicencia i funda la 

companyia Vacuum Activity amb la que crea cinc espectacles i participa a The British Visual 

Theatre Festival i The Stoke Newington Festival. 

 

El 2003 torna a Barcelona i participa a l’espectacle del TNC La filla del mar d’Àngel Guimerà, dirigit 

Josep M. Mestres. Entre el 2004 i el 2005 passa temporades a Milà treballant en espectacles com 

Le Baccanti d’Eurípides i  d’Aristòfanes, ambdós dirigits per Luca Ronconi i produïts pel Piccolo 

Teatro di Milano. Durant aquest temps també participa com a actriu i dramaturga en l’espectacle 

de creació “Homenaje”, dirigit per Simone Toni i produït per l’Orchestra Internazionale d’Italia.  

 

Al Mono Festival 2006, de Castelldefels, estrena “Deliris”, un espectacle en solitari escrit per ella 

mateixa, amb el que fa una petita gira. Al 2007 actua a Requiem for Comanenci de Raquel Tomàs i  

participa al Femenine Touches de Londres, un festival de dones artistes on estrena com a directora 

Blue Peaches de Joan Tharrats, un espectacle que actualment està en moviment. 

 

Des del 2006 treballa al programa de televisió Club Super3 dirigit per Dani Ventura i produït per 

Televisió de Catalunya. El 2009 guanya un premi al I Certamen de Textos Teatrals Vila de Gràcia 

per l’obra Xàndal. 
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Estic segura que hi ha dones vermelles 
que s’autocremen com el foc. 

Maria Oleart 

 

 

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 s’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.  

 

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

del 2004 fins l’actualitat és cofundadora de 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.   
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Lo que siento por ti es tan difícil. 

Idea Vilariño 

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 2010 funda el trio vocal escènic Les Cot i el 2011 

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. 
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Si fos sincera escriuria un bolero 

Marta Pessarrodona 

Fitxa 

 
 
Idea original, selecció de textos i dramatúrgia : Berta Errando i Raquel Izaguirre 
 
Direcció i dramatúrgia: Anna Ponces 
 
Intèrprets: Raquel Izaguirre i Berta Errando 
 
Escenografia: Àngela Bosch 
 
Vestuari: Anna Ros 
 
Il·luminació i so: Ingrid Fochs 
 
Música original: Èric Vinaixa 
 
 
Producció: Judit Giménez Plensa 
 
 
Disseny gràfic: Clàudia Izaguirre 
 
Fotografia: Christian Miguel Cassini 
 
 
 
Durada de l’espectacle: 65minuts 
 
Espectacle en CATALÀ i CASTELLÀ 
 
 
 
Distribució: Melanina Teatre SCP 
 



 

9 

Sacar a pasear el alma como quien saca un perro 

Neus Aguado 

  

Necessitats tècniques 

 

 

-Dimensions mínimes de l’espai escènic:  
.3 metres llarg x 3 metres fons 

 
 
-Il·luminació mínima: 
 .3 projectors PC o similar de 500w  
 
 
-Equip de so mínim: 
 .1 reproductor cd 
 .taula de so  
 .sistema amplificació 
 

En cas que l’espectacle es desenvolupi a l’aire lliure: 
.2 micròfons inalàmbrics 

 

 

Contacte 

 
Melanina Teatre: www.melaninateatre.com 

 

ciamelanina@gmail.com 

 

Judit Giménez Plensa (Producció): 669 862 540 

 

Berta Errando: 661 488 037 

Raquel Izaguirre: 660 053 127 

 
Amb el suport de: 

                          


