Amb veu de

dona
A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.
Maria-Mercè Marçal
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De la Història Antiga tots coneixem a grans homes com Aexandre Magne, Tutankamon, Aristotil, Platò. Però i les dones?
Perquè ningú ens ha parlat d’elles?
Sabíeu que el primer text literari de la literatura va estar escrit
per una dona? Heu escoltat alguna vegada el seu nom o conegueu qui va ser?
I que a l’antiguitat va haver una poeta que va fundar una escola
de dones? I que va impressionar al filòsof Platò?
Qui era eixa dona cultivada de l’edat mitjana que va escriure en
francès, bretó, anglès i llatí i de la que pràcticament no em
escoltat el seu nom?
Però parlem d’un altra cosa...
Quina imatge s’ha donat de les dones a la literatura? Què s’ha
mostrat d’elles?
Com les han vist els homes?
Les dones només son amants, mares, dotores, velles...?
Han passat anys, molts anys... Ha canviat el paper de la dona a
la literatura? Hem avançat com a societat o encara al subconscient invisibilitzem les dones i les assignem rols arcaics?

En “Amb veu de dona” intentarem contestar totes aquestes
preguntes.
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Amb veu de dona és un programa d’animació lectora de la mà de tres
actrius i actors, que vol aportar una mirada femenina a la literatura universal.
Una xerrada amb lectura de poemes, interpretació de textos, debat i
inter-actuació amb el que poder compartir idees i experiències.
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La primera part del programa treballa tres dones escriptores de l’antiguitat.
La segona és la visió de la dona per part de la societat patriarcal a través
dels segles des del punt de vista social i cultural. Finalment treballarem un
text que pretén obrir-nos els ulls i que siguem conscients de que encara ens
queda molta feina per fer i molt camí per recórrer per tal de visibilitzar les
dones i trencar els estereotips que fomenten la desigualtat.
Actuarem i actuareu.
Parlarem i parlareu.
Ens divertirem i reflexionarem.
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Els textos que es recitaran i actuaran son:
Introducció
Vicent Andrés Estellés. Cançó de les dones
Primera part. La dona a l’antiguitat
Enheduanna. El drac
Safo de Lesbos. Llibre I, 1-16
Marie de France. L’home llop.
Segona part. Diferents visions de la dona a la literatura
Miquel Martí i Pol. Balada (Dona treballadora)
Zerafina. Mercè Rodorera (Criades)
Velletes penya-roja. Enric Valor i Vives (Dones vellles)
Federico García Lorca. Doña Rosita la soltera. (Solterona) En castellà.
Macbeth. William Shackespeare. (La dona ambiciosa)
Sergi Belbel. Morir. (Les mares)
Fernando Arrabal. Picnic (Les mares)
Ionesco. La cantant calba. (La dona xafardera)
Final

Maria Mercè Marçal. Sobre les batalles quotidianes

Durada:
1h 20 minuts
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Per a sessions als instituts ens adaptarem al temps d’una classe (55 minuts)
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Des del seu inici, a l’any 2000, Numen Teatre es desenvolupa al voltant del camp
del teatre, estrenant espectacles tant teatrals com animacions lectores, contacontes, teatre de carrer, animacions de festes i qualsevol besant teatral

Les activitats que organitzen són creatives, entretingudes i amb un alt grau
d'implicació del públic; brindant, alhora, calidesa i diversió. Els i les que formen
l’equip provenen del món del teatre i la docència .
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Telèfon contacte: 654 129 552 (Daphni)

