
V
E

U
 D

E
 D

O
N

A

1

_ Temàtica

B R U I X A
de Maria Ten 



2

B
R

U
I

X
A

pàg 3 _ Bruixa

pàg 4 _ Fitxa tècnica

pàg 5 _ Sinopsi

pàg 5 _ Posada en escena

pàg 6 _ Objectius artístics

pàg 7 _ Objectius ideològics

pàg 7 _ La importància del carrer

pàg 8 _ L’essència de WITCH

pàg 9 _ Equip artístic

pàg 12 _ Companyia

pàg 13 _ Breu història 

pàg 14 _ Línies de treball

pàg 15 _ Contacte

_ Índex



V
E

U
 D

E
 D

O
N

A

3

_ Temàtica_ Bruixa

B
R

U
I

X
A

Bruixa revisa el passat per criticar el present. Som filles de la Història. Cada fet o esdeveniment 
anterior condiciona directament el dia a dia actual. Durant l’edat mitjana 9 milions de bruixes 
van ser assassinades a Europa. Les bruixes van ser les primeres guerreres, les primeres practi-
cants del control de la natalitat i les primeres alquimistes. La seva mort va representar l’extinció 
del poder femení. Aquests assassinats van deixar petja. Encara avui en dia el masclisme continua 
deixant moltes víctimes mortals. Del 2003 al 2018 hi ha hagut 975* dones assassinades per violèn-
cia masclista. I si aquells judicis per bruixeria haguessin sigut diferents? I si aquelles dones sàvies 
i guerreres no haguessin estat condemnades? Potser la violència patriarcal no formaria part de la 
nostra vida quotidiana, o potser sí. Mai ho sabrem.

*Dades segons: www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es
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_ Temàtica

Idioma_ Espectacle en català

Durada aproximada_ 25 minuts

Intèrprets_  Judith Corona
   Laia Pujol
   Maria Ten

Idea original i guió_ Maria Ten

Dramatúrgia_ Judith corona
   Laia Pujol
   Maria Ten 

Disseny de vestuari i caracterització _ Laia Pujol 

Producció executiva_ Judith Corona 

Producció _ Cia. Les Fugitives
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_ Temàtica_ Sinopsi
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Aquest espectacle reviu a la Sibil·la, una dona dels Pirineus catalans que el segle XIV va ser condem-
nada per bruixeria. Aquest cop però, els seus jutges seran molt diferents que els del seu primer judi-
ci. Ara la Sibil·la es troba en mans d’unes persones ben estranyes per a ella: són del segle XXI.

La seva àvia era la partera del poble. Ella ha vist massa vegades la mort. Per això va fer el que va fer. 
I no, no se’n penedeix. Va repartir la poció, aquell beuratge que fa que aquell fill que portes dins no 
neixi mai. Ajudar a totes aquelles les dones la va conduir a la seva pròpia mort. Tornar a viure el 
judici 669 anys més tard suposarà la seva salvació? Això està en mans dels espectadors, ja que ells 
seran els responsables de jutjar-la.

_ Posada en escena

Coneixem la Història de la Sibil·la a tres veus. Totes elles són la mateixa. Perquè de Sibil·les n’hi va 
haver moltes, totes compartien història i també totes van compartir destí: la forca, la foguera...La 
Mort.

La interacció amb el públic és constant. Els judicis eren celebrats al bell mig de la plaça del poble. I 
era el poble mateix qui les acabava condemnant. Per això, la protagonista en veure’s al carrer envol-
tada per tanta gent, sap que allò és altra vegada un judici. 

Mentre explica els seus “pecats” s’adona a poc a poc, que els espectadors són molt diferents que els 
habitants del seu poble. Vesteixen diferent, parlen diferent. Potser per tant, hi ha esperança: potser 
també pensen diferent. El públic és qui decidirà si és culpable o innocent.
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_ Objectius artísics

Interpel·lar el públic és el motiu principal de la majoria de les peces de Les Fugitives. Creiem que les arts 
escèniques tenen el deure de fer reflexionar l’espectador, de no deixar-lo indiferent. Per això ens aventu-
rem amb el teatre de carrer, perquè apostant per les arts de carrer apostem per una interacció molt més 
potent, que ens ajuda a dirigir-nos al públic obertament, i a crear un diàleg real. Amb aquesta peça es vol 
investigar aquesta interacció existent, honesta i sincera. 

Joc de Contrastos

Disciplina vs Improvisació 

Els dos pilars de l’espectacle són per una banda, un monòleg a tres veus, coreografiat i marcat pel ritme i 
la musicalitat de l’espectacle; i per una altra banda, la interacció constant amb l’espectador. Es juga amb el 
contrast entre la llibertat de la improvisació— a l’hora de dialogar amb el públic— i la disciplina del llen-
guatge artístic, usat per explicar la història a tres veus.

 L’organicitat vs la performance

Malgrat que es pretén buscar una estètica visual poètica, no volem que es perdi l’organicitat i la veritat de 
les interpretacions. Per tant, les dues vessants hauran de conviure plegades durant la peça.
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_ Objectius ideològics

Amb aquest espectacle volem homenatjar aquelles primeres guerreres, sàvies, metgesses, avortistes, aque-
lles avantpassades valentes que van ser condemnades senzillament per por i ignorància.

La revisió del passat sempre és necessària per no tornar a cometre els mateixos errors. Avui en dia, més 
que mai, amb l’extrema dreta ascendent a quasi tots els països europeus, creiem necessària la revisió de 
tràgics fets històrics, que van condicionar la pèrdua dels drets (fins i tot del dret a la vida) d’una part de la 
població, fos per sexe, ètnia o religió. 

També volem parlar dels drets essencials de les dones, com el dret a decidir sobre el seu propi cos. Vindi-
quem la permanència d’aquests drets, ja que tenim la sensació que sempre es troben sota una situació de 
fragilitat, i que qualsevol revolta o canvi de govern, pot abolir-los amb absoluta facilitat. 

Finalment, pretenem reflexionar sobre que allò que per nosaltres és el nostre passat, per a moltes és enca-
ra el seu present. 

Quan Les Fugitives ens vam plantejar realitzar un espectacle teatral de carrer, volíem crear quelcom que 
realment necessités ser vist el carrer. Per això de seguida ens va agradar la idea de crear un judici públic, 
on els espectadors fossin també partícips de l’obra. Aquest espectacle només té sentit al carrer, a les pla-
ces, etc. És un espectacle proper que de seguida connecta amb el públic, en el qual l’espectador se sent 
valorat, ja que sense ell l’espectacle no existeix. 

_ La importància del carrer



V
E

U
 D

E
 D

O
N

A

8

_ Temàtica

B
R

U
I

X
A

_ L’essència de WITCH

Witch va ser un grup feminista que va ocupar els carrers de diferents ciutats dels Estats Units els últims 
anys de la dècada dels 60. La seva primera aparició va ser el 1968 a la ciutat de Nova York, i estava format 
per dones yippies, cansades de sentir-se infravalorades pels seus companys d’esquerres. Moltes d’elles eren 
líders dels grups principals de la contracultura de l’època, i per tant, van adoptar recursos  ja utilitzats en 
manifestacions en contra del capitalisme o de la guerra del Vietnam, com el teatre de guerrilla. 

Ara bé, a la seva experiència amb el teatre de guerrilla van sumar-hi una estètica concreta i particular. Van 
fer-se amb el nom i la vestimenta de les primeres dones guerreres de la història: les bruixes.  Les seves ac-
cions sempre anaven acompanyades de rituals, conjurs, vestits negres i escombres i vindicaven els seus 
drets realitzant aparicions a carrers, fires, bars o concursos de bellesa. 

A l’hora de realitzar aquesta peça, ens hem inspirat amb l’essència de WITCH, ja que es vol aparèixer vesti-
des de bruixa en mig de places i carrers, i vindicar mitjançant el teatre els drets de les dones. 

Women’s International Terrorism Conspiracy from Hell
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_ Equip artístic

_ Maria Ten
Comunicadora, actriu i contacontes.
És llicenciada en Periodisme per la
Universitat Autònoma de Barcelona,
2012. Més tard, cursa el Màster 
d’Estudis Teatrals (2014-2016),
coordinat per l’Institut del Teatre i la
Universitat Autònoma de Barcelona i
s’especialitza en teoria i pràctica dels
processos teatrals. Cursa assignatures
de dramatúrgia i de direcció escènica
i realitza la tesina sobre el Teatre
Feminista de Lídia Falcón. Duu a
terme pràctiques de direcció al Teatre
Nacional de Catalunya durant la
creació artística de l’obra El Joc de
l’Amor i de l’Atzar dirigida per Josep
Maria Flotats (2014). Ha realitzat
l’ajudantia de l’Òscar Molina a l’obra
A Cada rey su Merecido estrenada al
Versus Teatre (2017) i a l’obra Amics
Íntims estrenada al Teatre Gaudí 
(2017).
Com a actriu, debuta teatralment el
2007 amb el musical La Festa, dirigit

per Joan Gallart. Més tard, es forma
com a actriu professional a l’Estudi
de Formació de l’Actor Nancy Tuñón
i Jordi Oliver. El 2016, juntament
amb Judith Corona i Laia Pujol, crea
la companyia Les Fugitives amb qui
estrena Sóc puta, i què? i Nas Vermell.
El gener del 2018 assumeix la direcció
de A la merda el 3.0! escrita per
Montse Ten; obra seleccionada per
Microteatre Barcelona sota la temàtica
“Por principios”. Més tard, dirigeix Veu
de Dona, (de la qual també forma part
del repartiment) obra estrenada a la
Sala Atrium de Barcelona l’octubre
del 2018. Al món audiovisual, s’hi
introdueix protagonitzant diferents
curtmetratges: El lado bueno dirigit
per Ayla Sanz i Canción alemana dirigit 
per Laia Pujol i escrit per Judith
Corona. Combina la feina d’actriu
amb la de contacontes explicant relats
a llibreries i biblioteques d’arreu de
Catalunya.
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_ Laia Pujol
Actriu i figuirinista.
Formada per l’Estudi Nancy Tuñón i
Jordi Oliver de Barcelona amb el pla
de formació de l’Actor. Mentrestant
combina els seus estudis teatrals amb
la dansa i es forma en confecció i
patronatge a Gemmapatch.
Professionalment l’hem pogut veure a
TV3, col·laborant a les sèries La Riera, i
El Crac. A més a més, ha protagonitzat
curtmetratges com Creadores, dirigit
per Marta Ferré, Selma y Lexa, dirigit
per Hajar Boujtat i, La Fugida, dirigit
per Maria Ten.
En teatre ha interpretat el paper
principal de Somnis de Fama, dirigit
per Rubén Pelejero.
Crea la companyia Les Fugitives al
2016 amb la qual protagonitza les
peces de microteatre Nas Vermell,
Sóc Puta, i què? i A la merda el 3.0!
(obra seleccionada a Microteatre

Barcelona el Gener del 2018). 
Com a dissenyadora de vestuari 
s’inicia amb Traïció dirigida per Rubén 
Pelejero i més endavant s’encarrega 
també del vestuari de Cia. Les 
Fugitives. Dirigeix el curtmetratge 
Canción alemana escrit per Judith 
Corona i s’estrena com a Contacontes 
en anglès amb la companyia Les 
Fugitives. Com a guionista ha escrit 
Sóc puta, i què?, peça realitzada amb 
col·laboració amb Les Fugitives, la qual 
ha estat guardonada amb el primer 
premi del concurs literari Lletres 
Joves Horta – Guinardó. 
El seu últim projecte ha estat Veu 
de Dona, estrenada a la Sala Atrium 
l’octubre del 2018, del qual n’ha estat 
una de les creadores, ha format part 
del repartiment i s’ha encarregat de 
la caracterització dels personatges, 
obtenint-ne molt bones crítiques.

_ Equip artístic
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_ Judith Corona 
Als quinze anys comença a formar-se
com a intèrpret a l’escola de teatre
La Casona. Més tard continua els
seus estudis a Set d’Acció i finalment
es forma com a actriu a l’Estudi de
Formació de l’Actor Nancy Tuñón
i Jordi Oliver. A més, compagina la
formació en arts escèniques amb els
estudis musicals cursant guitarra,
llenguatge musical i cant coral a
l’escola de música Can Gomà.
Professionalment ha treballat tant
en teatre com en cinema. Debuta en
el món audiovisual el 2013 amb la
pel·lícula Barcelona 3D, dirigida per
Manuel Huerga. Al 2016 forma part de
l’equip artístic dels curtmetratges El

Sueño, dirigit per Jesús Portilla y Los
Pasos que te quedan, dirigit per Lucas
Zambrano. El seu debut teatral és al
2016 conjuntament amb la companyia
Les Fugitives de la qual n’és membre i
fundadora. Juntament amb Laia Pujol
i Maria Ten interpreta les peces de
petit format Nas Vermell i Sóc Puta, i
què?. Al gener del 2018 forma part del
repartiment de A la merda el 3.0!, obra
representada a Microteatre Barcelona
dins el cicle “Por principios”. L’octubre
del 2018 estrena Veu de Dona a la Sala
Atrium de Barcelona, obra escrita a
quatre mans, per les mateixes actrius.

_ Equip artístic
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_ Companyia

Les Fugitives som una companyia emprenedora 
regida per la passió per les arts escèniques i 
implicada amb el dia a dia de la nostra societat. 
Apostem per una dramatúrgia en clau femenina 
on la dona sigui sempre la protagonista.

El projecte artístic de Les Fugitives consisteix 
en reivindicar la posició de la dona mitjançant 
les arts escèniques. La dramatúrgia de la 
companyia sempre aposta per personatges 

femenins amb caràcter i personalitat i defensa 
la importància del  paper de la dona tant en 
el món actual, com al llarg de la història.

Ens diem Les Fugitives, perquè fugim de la 
prepotència, de la hipocresia i del masclisme. 
Però no fugim gaire lluny: fugim cap a 
l’escenari i des d’allà els plantem cara.
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_ Breu història

L’any 2016, la Judith Corona, la Laia Pujol i la Maria
Ten s’uneixen per a endinsar-se en un nou projecte:
la companyia Les Fugitives. Només tres mesos
després de la seva primera trobada produeixen el seu
primer espectacle, Sóc Puta, i què? un microteatre
que parla de la prostitució per voluntat pròpia.

Sóc puta, i què? viatge amb èxit arreu de
Catalunya durant el 2016-2017. A més a més,
forma part de la programació de diverses
jornades feministes i de festivals de microteatre.
Aquesta peça és guardonada pel premi Literari
Lletres Joves d’Horta - Guinardó l’any 2016.

Amb l’objectiu d’arribar a un públic més familiar,
a principis del 2017, neix un nou microteatre: Nas
vermell, una crítica del panorama escènic actual.
Obra premiada pel Premi Context Ciutat de Cornellà.

Al gener del 2018 Les Fugitives formen part de la
programació de Microteatre Barcelona, amb la peça
de petit format A la merda el 3.0! de Montse Ten.

Durant aquest any creen Dona-Foc, la dona
que es crema, un espectacle poètic-teatral
que defensa la figura de la dona poeta.

El seu últim projecte s’estrena l’octubre del
2018 a la Sala Atrium de Barcelona. Es tracta
de Veu de Dona, un espectacle escrit per les
mateixes actrius, que reflexiona sobre la
posició de la dona a la societat actual.
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_ Línies de treball

Les Fugitives tenim molt clar que la cultura no és 
només una eina d’entreteniment, sinó que és una eina 
reinvindicativa molt potent. Amb els nostres projectes 
volem fer reflexionar la gent, volem posar el nostre 
granet de sorra per fer canviar l’status quo actual. 

Les bases del nostre projecte són: 

_ La Reinvindicació
Volem defensar la condició de la dona a la 
societat actual. Volem representar personatges 
femenins forts, intel·ligents, amb caràcter i amb 
decisions fermes. No volem ser les amants, les 
germanes, les filles, les mullers de…, volem ser les 
PROTAGONISTES. Volem reescriure la història, 
aquest cop donant visibilitat a totes les dones i 
entregant-los  el protagonisme que es mereixen.

_ Partim de temàtiques actuals
Volem parlar del dia dia, del nostre entorn. 
Ens agrada estar al punt de mira de l’agenda 
actual i capturar els temes que tracten la 
problemàtica de la desigualtat de sexes. 

_ No oblidem els temes universals
Som conscients que molts dels problemes que patien 
les nostres àvies, els continuem patint nosaltres. Per 
això, parlem d’aquestes injustícies que han perdurat 
en el temps, per combatre-les i acabar amb totes elles.

_ L’Autenticitat
Volem ser autèntiques. Volem començar de zero, 
creant arrels fortes per créixer amunt. Volem 
parlar d’allò que quasi ningú no parla i fer-ho 
des d’una mirada particular, única i autèntica. 

_ El Glamur
Som sofisticades. Ens agrada l’elegància. Som curoses 
amb el treball i malgrat apostar pel minimalisme, 
sempre deixem el nostre toc glamurós. 

_ La cocció lenta
Ens agrada tenir cura dels detalls, de la relació entre 
els personatges i de la relació amb el públic. Busquem 
la unicitat de les coses i treballem totes a una.

_ La relació amb el públic
Creem des de nosaltres, però pensant en ell. 
Tenim en compte el públic, les seves necessitats i 
els seus gustos. Tenim clar què li volem explicar 
i transmetre, i li servim amb cura i delicadesa. 
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666061471 _ Maria Ten
653204422 _ Judith Corona

692106483 _ Laia Pujol

companyia@lesfugitives.cat
www.lesfugitives.cat
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