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És de conya és un espectacle de teatre social per adolescents.

Un viatge per la socialització de gènere, l’amor romàntic i les violències
masclistes i subtils dins i fora de la parella.

Una història sobre les petites coses, que gairebé passen desapercebudes,
que no ens agraden i, que sense saber com, es fan massa grans per a
aturar-les… O no!

Al final, el públic podrà aturar el temps, i tirar enrere per a transformar allò
que genera dolor o que troba injust.

 

És de Conya? és un espectacle de Teatre Fòrum, i com a tal, consta de dues parts:
les escenes de teatre i el fòrum. 

En un primer moment es presenta una obra de teatre, en laque ens endinsem en la
vida de tres adolescents, i anem veient com la seva identitat, amistats i relacions
estan atravessades per estereotips de gènere, mites de l’amor romàntic i violències
en la parella.

En un segon moment es passa el protagonisme a les persones del públic, que
passen a ser espectactrius. Participaran de manera activa en el debat i tindran
l’oportunitat de pujar a l’escenari, substituint un actor o actriu, per a provar noves
idees o estratègies, possibles solucions als problemes que té el personatge que
encarnen. La resta de personatges reaccionaran davant les propostes de
l’espectactriu. 

Així es converteix en un assaig col�lectiu per a l’acció real, una forma de transformar
la realitat des de la possibilitat de provar.

Descripció de l'espectacle



Àrees Educatives
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Educació per la ciutadania. 
Drets Humans.
Igualtat d’oportunitats homes-dones.
Educació per la salut.

Temes que tracta

Socialització de gènere. 
Mites de l’amor romàntic.
Identificació de violència.
Gestió del conflicte.



Socialització de gènere
Mites de l’amor romàntic
Identificació de violència
Gestió del conflicte
Patriarcat i masclisme

Des de situacions quotidianes en la que tots i totes ens podem identificar, És de
Conya? aborda els continguts següents:

L'obra actua com a espurna per engegar un debat col�lectiu i vivencial, que
traspassarà les parets del teatre per poder continuar a lasortida i/o a l'aula. 

Sobre els continguts
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Vols més informació? 
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Mira aquest vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=A3TT2QeUKks
https://www.youtube.com/watch?v=A3TT2QeUKks


Idea Original | Carolina Ferrer Chinchilla i Andrea Calsamiglia 
Dramatúrgia i direcció | Cristina Cordero 
Continguts | Andrea Calsamiglia, Magalí Permanyer 
Repartiment | Laura Vila Kremer/Júlia Cruz Sesé, Blanca Garcia-Lladó/Rocío
Manzano, Marc Homs/Albert Martí/Eric Balbàs 
Dinamització | Magalí Permanyer/Rocío Manzano 
Vestuari | Cinta Moreno 
Música | Eloi Isern 
Escenografia | Manoly Rubio 
Agraïments en la creació inicial| Anna Nin, Lali Ribalta

Fitxa Artística
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Fitxa Tècnica

Durada | 1 hora i 45 minuts
Nombre d’assistents | de 20 a 100
Edat |  Recomanada  a partir de 13 anys
Espai | Teatre o sala d’actes de mínim 7m llarg i 4m d’ample
Equip tècnic | Il�luminació i equip de so adequat, amb entrada minijack
Muntatge | 1:15 h abans i 0:30 h després



Han dit sobre l'espectacle... 

M’ha agradat poder sortir a l’escenari a
actuar i m’ha fet reflexionar sobre anteriors
relacions.

Alumna 14 anys 
INS Mataderpera

Estic contenta, perquè en els temps que
corren costa trobar teatre que els
interessi, i em va agradar comprovar que
no fan falta grans escenografies ni grans
espectacles (i amb això no vull dir que no
fos gran) per interessar-los.

Professora
INS Ítaca - Sant Boi

S’acostava a la realitat sense dramatisme,
amb reflexió i recerca de solucions. Surts de
l’obra amb energia positiva convençut de
que pots canviar una situació d’abús i
conflicte

Jenni 
Professora UAB
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NUS Teatre som una companyia integrada dins la Cooperativa NUS formada per un
equip interdisciplinar de professionals de les arts escèniques i el món social. Des de
NUS desenvolupem accions i processos transformadors, des de la creativitat i la
cura, per tractar temàtiques socials i visibilitzar i transformar les relacions de poder. 

Tenim una trajectòria de gairebé deu anys, vivint el Teatre com una eina de
transformació social que, més enllà de les temàtiques que aborda, crea una nova
forma de relacionar-nos amb els espectadorxs per fer front als reptes socials. 

Des d’una perspectiva feminista i comunitària, en els nostres espectacles ens 
 agrada explorar els límits, tergiversar formats, combinar disciplines... Barrejar les
nostres eines, per fer visible allò invisible, per sacsejar sense moralitzar.

CV NUS Teatre
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