
És de conya
Dossier

Un espectacle de



Contacte info@nus.coop  www.nus.coop   

 

Què passaria si et donessin un paper en blanc perquè escrivissis la teva pròpia història en la qual poguessis fer i dir 
el que voldries? Sense premisses, sense “a parts” sense peus de pàgina i totalment en blanc. 

I si en lloc d'un paper fos, posem per exemple, un escenari ... acceptaries la invitació? 

Un actor, dues actrius, tres cubs en un escenari, i la imaginació de cada persona del públic sobre el que fan i com ho 
fan, un teatre sense objectes, escenografia minimalista, utilitzant el cos com un tot, un teatre físic, de llenguatge 
directe, amb humor, desenfrenat, amb ritme i molt visual. 

Una obra de teatre que ens parla sobre el gènere, l’amor, les relacions, la violència... peró més enllè d'aixó, també 
ens parla d'aquest personatge que vol parlar i no pot, vol plorar i crida, vol cantar i calla, o d'aquest altre que és tan 
versàtil que amb un sol gest pot passar de ser el noi més tímid al pare més intransigent, o d'aquesta noia 
apassionada pels camions a la dona més seductora del món. 

A la frontera entre l'escenari i la platea, un personatge que habita de forma natural en els dos mons, facilitarà   la 
relació entre la platea i l’escenari, convidant al públic a viure l'experiència de manera plena, esdevenint part activa en 
l’acció, amb poder per aturar el temps, canviar els elements de lloc o el gest de les persones, el dret a callar algú 
valentia per treure-li la bena dels ulls o llibertat que li esclati el cor pel frec inesperat d'un cos. 
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Bases artísticas i socials de l’espectacle 
És de conya és un espectacle de Teatre- Fòrum que veu del Teatre Pobre de Jerzy Grotowski, com a forma 
d’aproximar-se a l’actuació i del Teatre de l’Oprimit d’ Augusto Boal com a plantejament de la dramatùgia i el 
fòum; i de la Psicologia Social en les temàtiques i les formes d’abordar-les. 

Sobre el teatre pobre de Grotowksi 

Jerzy Grotowski (1933-1999) va ser un director de teatre polonès que va desenvolupar el concepte de teatre 
pobre, exposant que el teatre ha d'assumir les seves pròpies limitacions, despullant-se de tot element superflu i 
basant-se en la importància de l'èsser actor, fent que cada acte d'aquest sigui màgia, que creï alguna cosa 
extraordinari. Aquest teatre pobre es tradueix en la simplicitat dels recursos d'attrezzo i escenografia usats en 
escena. D'aquesta manera s'anima l'espectador a fer la feina, a posar la resta des de la seva projecció des de la 
seva imaginació, creant el seu paisatge a partir d’alló que no es mostra. 

El teatre de l’oprimit d’Augusto Boal

Augusto Boal (1931-1999) va ser director, teòric i pedagog del teatre. El Teatre de l'Oprimit apareix als anys 
60, al Brasil, en un context històric i polític marcat per diferents opressions, i davant la necessitat de fer-hi front. 
Influenciat per la pedagogia de l'alliberament de Paolo Freire, Boal aposta per visibilitzar i transformar les 
relacions de poder desiguals a través del teatre. 
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La psicologia social i el socioconstructivisme 

La psicologia social és el punt d'intersecció entre la sociologia i la psicologia. En aquest terreny ens trobem temes 
com la identitat social, les creences, les actituds, els rols, les dinàmiques relacionals i grupals, entre altres. 

El socioconstruccionisme és una dels corrents de la psicologia social, i es refereix a la construcció dels discursos i 
les pràctiques a partir de les condicions històriques, polítiques, socials i culturals.

Un dels temes principals del socioconstruccionisme és el poder. Analitzar com i de quina manera les pràctiques i 
discursos en un context social determinat constitueixen les condicions de possibilitat perquè es donin unes 
relacions de poder (i no altres). Aquesta aproximació permet identificar, visibilitzar i intervenir per a la transformació 
de les relacions desiguals de poder. Per exemple, en un context patriarcal no és casual que els diferents dualismes 
que trobem a l'hora de classificar el món que ens envolta, com racional-irracional, actiu-passiu, pensament-
sentiment, poder-sensibilitat, etcétera, s'assignin al masculí i el femení respectivament. Això no seria 
necessàriament un problema. La questió és que a la part del dualisme considerada com masculina se li assigna més 
valor. Aquí és on podem veure com les relacions de poder es construeixen des de cada pràctica, sigui la forma de 
parlar, de sentir o d'actuar. 

La documentació prèvia per a la preparació dels espectacles de Teatre Fòrum s'ha realitzat amb l'enfocament de la 
psicologia social socioconstruccionista, S'han fet revisions bibliogràfiques, treball de camp amb entrevistes 
individuals, entrevistes grupals i tallers participatius per seleccionar, prioritzar i articular els temes a abordar. 

Així mateix, hem comptat amb el suport i les aportacions Grup de Recerca Estudis Socials i de Gènere, de poder 
i la Subjectivitat (UAB), a partir de les investigacions sobre amor romàntic i violència de gènere financiades per 
l'Institut Català de les Dones entre els anys 2007 i 2011 
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Punt d’intersecció i cercles virtuosos 
Les diferents perspectives teatrals i socials que hem presentat anteriorment tenen punts d'intersecció, on ens 
instal·lem còmodament per poder cuinar nostra singular recepta. 

El Teatre de l'Oprimit sol fer com una forma de teatre que desafia alguns postulats del teatre convencional. 
Transgredeix la definició d'actor i espectador, amb la noció de espectactor (entenent que el públic, en un 
moment donat, és qui passa a l'escena). Així mateix, trenca amb la quarta paret i precisament pel seu format, 
es solia donar en espais oberts o en contextos de tallers. Fins fa poc, els Teatre Fòrums en un teatre oficial 
semblaven una utopia. Ara potser no ho sigui, però encara estan lluny d'estar en una programació cultural 
d'una sala de renom.  

Encara que sigui inconscientment, les relacions humanes s'estructuren de forma teatral: l'és de l'espai, el 
llenguatge del cos, l'elecció de les paraules i la modulació de les veus, la confrontació d'idees i passions, tot el 
que fem a l'escenari ho fem sempre en les nostres vides: nosaltres som teatre! Augusto Boal. 

Amb la intersecció entre aquestes tècniques, focalitzem l’atenció en l'acció no tant en el discurs i no només en 
la paraula. En les escenes es diuen coses, però passen coses. Boal afirmava "Nosaltres som teatre!", convidant 
al món del teatre a totes les persones, siguin intèrprets o no. Quan un espectactor puja a l'escenari per 
encarnar un personatge, no només diu coses, sinò que també les fa. 

La psicologia social, especialment el socioconstruccionisme, i el teatre de l'oprimit, tenen en comú una visió del 
món que pretén ser emancipadora, a partir de la identificació i anàlisi de les situacions d'opressió, on es donen 
relacions de poder desiguals, ja sigui a nivell simbòlic, institucional i social com en el nivell micro: a les relacions 
i les interaccions quotidianes. Es parteix de la idea que treballar en el nivell micro social incideix en el nivell 
macro social i viceversa.
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Teate fòrum 
Sinopsi 

És de conya és un espectacle de Teatre Fòrum, i com a tal, consta de 
les dues parts que hem esmentat anteriorment: l'obra de teatre i el 
fòrum. A la primera part, coneixerem la Iris, el Guim i la Paula, units 
per una forta amistat malgrat les seves diferències. Sovint es troben 
davant els mateixos dubtes en les seves relacions amb pares, 
companys i parelles. Les seves històries ens serviran com recorregut 
per reflexionar sobre els estereotips de gènere, els mites de l'amor 
romÃ ntic, les normes socials i les violències subtils. 

Al final de l'espectacle, comptaran amb la col·laboració dels 
espectactors, persones del públic que participaran per transformar les 
relacions que considerin opressives, injustes, desiguals o violentes. 
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L’obra de teatre al detall  
És de conya aborda la violència de gènere a partir de les vides i experiències de 4 joves personatges: la Iris, la Paula , el Joan i el 
Guim. A través de les seves relacions d’amistat, familiars i de parella  ens convida a reflexionar sobre la socialització de gènere, els 
mites de l'amor romàntic i la violència en la parella.
L’inici de l’obra ens parla de la socialització de gènere, i com aquesta està ben arrelada en el grup d’amics. Tot i ser joves d’una 
generació amb el discurs de la igualtat ben aprés, els protagonistes i els seus companys de classe tenen molt clar quines “normes” 
existeixen al voltant del gènere i quines són les conseqüències si no les compleixes: pot agradar el rosa als nois?, la Iris no hauria de 
ser camionera, hauria d'estudiar alguna cosa més femenina com psicologia, magisteri infantil ? A tots ens agrada el sexe però de 
forma diferent:  el Guim és el triomfador de la classe perquè lliga molt però  la Iris, si està  amb molts nois, és una puta...i  la Paula , 
que només ha estat amb el Joan, és una reprimida.  Els estereotips vinculats la feminitat i la masculinitat , això com la voluntat de 
trenca-los, determinen el dia a dia de cada personatge i s’infiltren en les relacions afectives que estableixen entre ells. Poc a poc, 
l’obra ens mostra de més a prop la relació de parella del Joan i la Paula.  El públic, així com la Iris i el Guim, descobrirà que darrera 
d’allò que sembla un acte romàntic s’hi amaga la violència subtil, i la reproducció d’un model d’amor que dóna el poder a l’home  i 
sotmet a la dona: com la gelosia del Joan i la forta de creença  de que "els nois han de ser durs, no poden flaquejar", el portaran a 
controlar cada cop més la Paula i a exigir-li tota la seva atenció...i com la Paula, inclús des de la tristesa i el malestar reproduirà 
aquest “es culpa meva” que tantes dones han carregat en el passat.  
La Iris intentarà repetides vegades acostar-se a la seva amiga i dir-li el que pensa del Joan, sense sedàs, apel·lant a la llibertat i la 
igualtat...però la seva amiga la rebutjarà, sentint-se incompresa, i necessitarem veure què és el que ho fa tot tant difícil.  
Més enllà de la Paula i el Joan, i tornant a una mirada àmplia, l’obra ens mostra  que aquesta violència no els és pròpia sinó que es 
tracta d’una violència estructural que apareix de nou en altres parelles  o relacions: quan el Marc enamorat de la Iris aprèn que “és 
el noi qui ha de llançar-se i no té dret a dubtar", quan l’heterosexualitat és l’única opció vàlida, o quan els pares de la Iris "senten que 
han d'aguantar perquè un dia es van jurar amor etern".  
El cicle de la violència avança i s’intensifica, incomodant al públic per llençar una pregunta final: és just el que passa a l’escena? 
Voldries fer alguna cosa per canviar-ho? En aquest punt en cada actuació l’obra serà una història nova, improvitzada... que 
prendrà forma amb les propostes d’aquelles persones que, des de la platea, pugin a l’escenari per transformar el que han vist cap a 
unes relacions més justes i igualitàries.  
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Les nenes juguen a nines i els nens a pilota, les noies busquen amor i els nois sexe, les dones tenen cura dels fills i 
els homes s’encarreguen de portar el sou a casa. Podem pensar que aquestes diferències vénen determinades pel 
sexe, És a dir, que es deuen a qüestions biològiques; o bé pel gènere, i per tant, que són construïdes en funció del 
nostre context històric, social i cultural. Que la masculinitat i la feminitat siguin diferents no és un problema. En 
canvi, sí que ho és que sobre aquestes diferències es construeixi una desigualtat que legitimi relacions de poder 
desiguals en l’organització social (patriarcat) o en la parella (violència de gènere). 

El fet de pensar que aquestes diferències tenen un origen social i cultural implica que les persones que formem 
part de la societat podem actuar, creant les condicions de possibilitat per a la transformació 

Quan parlem de violència en el context de la parella hem de tenir en compte els rols i expectatives diferents en 
funció del gènere, peró també altres imaginaris que compartim, com ara la idea que tenim sobre l’amor romàntic 
-tots tenim una parella ideal, i quan la trobem serà per sempre i en exclusiva- i sobre la violéncia de gènere -es 
dóna en contextos de precarietat econòmica i entre gent sense estudis, entre adults i sobretot física-. És important 
qüestionar aquests mites, aprendre a identificar les accions violentes que es donen en la majoria de relacions, i 
que si perduren en el temps es cronifiquen en el maltractament, ja sigui psicològic, físic o sexual. Precisament És 
de conya pretén incidir sobre totes aquestes qüestions, a través del teatre artístic, i el teatre dels i les oprimides 
per al debat posterior. És important treballar-ho amb adolescents perquè ja tenen incorporats tots aquests 
imaginaris, que operen en la seva quotidianitat i en les relacions sòcio-afectives que estableixen. Sensibilitzar i 
donar eines per a construir relacions sanes es fa molt necessari si volem començar a pensar en un futur sense 
violència de gènere

Sobre els continguts
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Nus Teatre forma part de NUS Processos Socials i Creatius SCCL, que és una cooperativa de treball associat, creada per 
Andrea Calsamiglia, Eli Rius, Magalí Permanyer i Rocío Manzano.      

Faciliten espais on conflueixen els processos socials i els creatius, creant espectacles que promoguin l’anàlisi crítica i passar 
del discurs a l’acció, fent ús de metodologies participatives. 

Poder dir que "el teatre és un fet social. Veiem un espectacle en un espai social, compartit amb altres persones. A diferència 
del cinema, que es pot veure en una sala o al sofà de casa, el teatre requereix una presència de qui actua i de qui especta”. 

Posem sobre l'escenari "històries que tenen a veure amb dinàmiques de poder desiguals, per a visibilitzar-les i transformar-
les. Això ens ajuda a prendre consicència del que es valora i es prioritza a nivell social, i de tot alló que queda al marge o 
s’invisibilitza. Posar-hi la lupa i intentar canviar-ho és una forma de transformar socialment. Aquestes històries són fruit d’un 
procés creatiu col·lectiu, ja sigui dels membres de NUS com de persones o grups amb qui treballem, i que s’identifiquen amb 
la temàtica que posem en escena”.  Es tracta d’un procés compartit per a transformar la desigualtat o la injustícia, compartint 
estratègies, usant el teatre com a espai d’assaig per a la vida, i no tant la vida com a espai d’assaig per al teatre.

La companyia
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Durada: 1 hora i 30 minuts 
Nombre d’assistentes: de 20 a 100 
Edat: recomanada a partir de 13 anys 
Espai: teatre o sala d’actes   
Muntatge: 1:00h abans i 0:30h després 
Necessitats tècniques: Equip de so amb  entrada minijack 

Fitxa tècnica
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Fitxa artística

Repartiment: Blanca García Lladó/Anna Tamayo, Marc Homs/Albert Requena, Laura Vila/Rocío Manzano 

Direcció i dramaturgia: Cristina Cordero 

Dinamització: Andrea Calsamiglia, Magalí Permanyer, Rocío Manzano 

Continguts pedagògics: Andrea Calsamiglia i Magalí Permanyer 

Guió original: Caro Ferrer amb el suport de Lali Ribalta, Rocío Manzano i Ángel Inzunza 

Vestuari: Cinta Moreno 

Fotografia: Lara M. Pascual 

Agraïments: Alix Aguilar, Paula Calsamiglia, Anna Nin 

(Veure currículum de les persones de l’equip) 
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Han dit sobre l’ espectacle

“M’ha agradat molt l’obra. Els actors són molt 
professionals I t’ho passes bé mirant-la. 
M’agradaria que ho tornéssin a fer al meu 
institut”. (Laura, estudiant, 13 anys)

“El teatre fòrum és una manera excel·lent de 
compartir amb els joves i reflexionar sobre el 
que han vist i entés”. (Mercè, professora)

“S’acostava a la realitat sense dramatisme, 
amb reflexió i recerca de solucions. Surts de 
l’obra amb energia positiva convençut de que 
pots canv ia r una s i tuac ió d ’abús i 
conflicte” (Jenni, professora)

“El debat va ser el que més em va agradar i 
interessar, ja que hi va haver molta participació per 
part de la classe i la relació entre escenes, missatges 
i públic estava molt ben trobat. Hi havia molt 
contingut per tractar, però es va “resumir” molt bé”. 
(Gina, estudiant, 18 anys)

“L’estil fresc i desenfadat de l’obra. La 
presentació de temes complicats de manera 
entenedora i no dramàtica i sobretot el ritme 
trepidant que fa en cap moment l’obra es faci 
pesada” (Toni, professor)
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CONTACTE

Web | www.nus.coop 
     Correu | info@nus.coop 

Telèfon| 617 170 944 

XARXES

Facebook|NUS Cooperativa 
     Twitter| @NUScooperativa 
Instagram|@nus.cooperativa 

Aparicions en premsa 

mailto:info@nus.coop
https://www.facebook.com/NUScooperativa/
https://twitter.com/NUScooperativa
https://www.instagram.com/nus.cooperativa
https://docs.google.com/presentation/d/19Ew0wa9M7_U13e9GXxCWoordL368FSL2OtVQ2vFJImQ/edit?usp=sharing

