LA
REVOLUCIÓ
TEXTUAL
DOSSIER
"L'edat no pot marcir-la, ni el costum afeblir
la varietat infinita que hi ha en ella. Les altres
dones sadollen els apetits; però ella, com
més satisfà la fam, més la desperta."
WILLIAM SHAKESPEARE

SINOPSI

Lady Macbeth , Ofelia i Desdémona conviuen des de
fa segles en el camerino de les dones tràgiques quan
no estan sent representades en algun lloc del món.
Allí, fora de les representacions, tenen llibertat per a
ser elles mateixes i no aquests personatges que els
va imposar l'autor. Cansades de les seves
obres i de viure segons els desitjos d'uns altres
decideixen rebel·lar-se per a canviar les seves vides i
ideen un pla: no acudir a la següent representació.
Titania, davant la revolució de les dones tràgiques i
la possibilitat de que l'obra de Shakespeare
desaparegui per sempre sense elles decideix manar
a Puck . Puck, follet que aspira a ser fada, ha de
mediar i solucionar un problema que podria canviar la
història.

TEMÀTICA:

Les dones i la seva lluita per la igualtat,
la llibertat i el canvi.

PÚBLICO AL QUAL VA DIRIGIT:

Juvenil i adult.
No recomanada per a menors de 7 anys.

DURADA:
1hora i 10 minuts
GÈNERE:
Tragicomèdia

OBJECTIUS

La revolució textual compta amb uns objectius molt
clars des dels inicis de la seva creació, partint de la
idea que vertebra l'obra, aquests objectius són:
Rescatar i col·locar en un primer terme a alguns
personatges femenins dels grans clàssics per a
posar l'accent en la seva importància i enfocar-los
des de l'actualitat per a acostar-los al públic
contemporani.
Analitzar alguns conflictes universals relacionats
amb la dona que continuen tenint vigència en
l'actualitat (la gelosia, la violència i la falta de
llibertat en el cas de Desdémona; la necessitat de
trobar una identitat pròpia en el de Lady Macbeth;
i la dependència o necessitat contínua de tenir
l'amor de l'altre en el de Ofelia) perquè funcionin
com un mirall en el qual el públic pugui veure's
reflectit i, posteriorment, busqui solucions alhora
que les protagonistes.
Dur a terme un teatre amb diferents capes
d'enteniment que interessi tant al públic popular
com al públic més culte i en el qual tots dos puguin
endinsar-se a l'interior de personatges i obres
consagrades de manera fluida.

Apostar per un teatre femení obert a tots en el
qual reflexionar sobre la postura de la dona en les
relacions tant amb l'home com entre elles, i sobre
la seva identitat individual alhora que
desmitifiquem la por de reinterpretar els clàssics
per a aprofundir en l'essència que volem extreure
d'ells.
Fer-li un volt a la percepció de la “tragèdia” i
mostrar-la des del prisma de l'humor i la capacitat
de moviment que tenim per a superar-la. No
plasmar-la com un destí fatal al qual els
personatges estan subjectes sinó com un punt de
partida amb l'objectiu de que aquests (i per tant
també el públic) sentin la necessitat d'actuar,
canviar i créixer com a individus.
Aquests són els seus principals objectius, en certa
manera aquesta obra mostra una revolució alhora que
pretén ser una petita revolució en si mateixa. Amb La
revolució textual vull moure el focus d'atenció cap a
ELLES per a canviar el sentit de les seves històries.
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FITXA TÈCNICA

ESPAI ESCÈNIC

Es recomana un escenari mínim de 4 metres
de boca (ample),2 de fòrum (fons) i 3
metres d'altura.
IL·LUMINACIÓ
• 4 focus PC de 500 W
• 2 focus Paar de 1kW
• 10 canals de dimmer de 1kW
• 1 taula de control d'il·luminació

SO

Un equip de sonorització amb connexió a
portàtil (altaveus, taula de control de so,
amplificador.)
*Ens podem adaptar a les necessitats del
vostre teatre*

PER QUÈ AQUEST FINAL

Després de veure l'obra tal vegada hi ha gent que es
pregunti per què les protagonistes no aconsegueixen
els seus objectius i escapen de les seves obres per
sempre. Pot ser que aquest sembli el final perfecte
per a una revolució com la que duen a terme però jo,
des del principi, vaig tenir clar que no podia ser així.
L'obra resulta en moltes ocasions còmica perquè
elles viuen les seves tragèdies des d'un punt de vista
tan radical que l'espectador acaba rient-se del seu
dramatisme i, al mateix temps, sense adonar-se va
empatitzant amb elles i es converteix en un
participant més de la seva rebel·lió. Al final de La
revolució textual tots volem que siguin lliures. I ho
són, però sempre en la mesura que sigui possible
perquè cal no oblidar que el teatre és un reflex de la
vida.
Senzillament Lady, Ofelia i Desdémona no poden
escapar-se de les seves històries (de la mateixa
manera que nosaltres no podem fer-ho del món que
ens envolta) i fugir mai és la solució. El final deriva
doncs en una transformació en lloc d'una fugida. Lady
descobreix que sí que pertany a algun lloc, que sí que
és important (per a elles) i que totes tenen una
identitat i s'han forjat a si mateixes dins del
camerino; Desdémona entén la importància de contar
la seva història com a denúncia en contra de la
gelosia i entén que, gràcies a dones fortes i amb
desig de llibertat com ella, el món

a poc a poc avança contemplant els desitjos de les
dones; i Ofelia comprèn que tot amor ha de començar
per una mateixa per a poder ser feliç algun dia.
Per a mi la clau està en el creixement que
experimenten les tres al llarg de la funció, en el fet de
que havien estat segles vivint unes vides amb les
quals, simplement, es conformaven i la revolució els
ha ensenyat a acceptar-se tal com són. A voler-se
elles mateixes, a sentir-se lliures i a entendre la
rebel·lió que suposa sortir a escena amb la càrrega
tan immensa i important que transmeten els seus
personatges a l'espectador.
Puck, per part seva, madura i renúncia a ser el que no
és perquè entén que, a l'ésser ella mateixa, ja té valor
i importància.
Aquest li ho missatge que vull deixar con La revolució
textual: la importància de l'acceptació i l'amor propi
per a no callar, no avergonyir-se i no sentir por de ser
una mateixa.

MEMÒRIA

El motiu que em va impulsar a la realització d'aquest
projecte va ser bàsicament el meu desig de fer un
teatre el centre del qual fossin les dones i en el qual
quedés plasmat el respecte i l'amor cap al propi
teatre, els personatges femenins i la literatura.
És molt senzill explicar quins són els referents
d'aquesta obra perquè tota ella es consolida en
quatre personatges magnífics de William
Shakespeare que, al meu parer, encara tenen moltes
coses que dir. Shakespeare és un dels grans
referents de qualsevol autor teatral, és el que conté
tots els conflictes que poden existir i mai passen de
moda, però també era un home en el segle XVI i, com a
tal (encara que va escriure personatges femenins
increïbles), la majoria del protagonisme en les seves
obres recau sobre els personatges masculins. O més
aviat direm que els femenins, sobretot en les
tragèdies, estan absolutament condicionats pels
homes que els envolten.
Partint d'això i de la convicció de que dones com Lady
Macbeth, Ofelia i Desdémona, amb un pes i una
presència tan gran en les seves obres, no s'haurien
de quedar en simples víctimes (o “vilana” en el cas de
Lady) vaig decidir desenvolupar "La revolució
textual". A partir d'elles, analitzant a les dones
darrere dels personatges

i des de l'avui, molt temps després
que Shakespeare les creés. Aquesta
obra és la resposta a les preguntes:
com haurien envellit Lady, Ofelia i
Desdémona si no haguessin mort?
Com, malgrat plasmar-les com a
dones immortals, han canviat les
seves percepcions de la vida
després de conviure tants segles
juntes i conèixer-se? Mi principal
referència són elles, les coses que
no diuen però transmeten i entenem.
Elles i la possibilitat de “jugar” amb
el concepte de “tragèdia”. Les obres
de Shakespeare estan clarament
dividides entre tragèdies, comèdies i
històriques com si, abans de llegirles, ja sabéssim que els personatges
no tenen possibilitat de salvació. Per
això que la pròpia tragèdia sigui el
punt de partida, l'impuls per a
canviar, és interessant. I això sense
comptar amb la reacció que es dona
quan el món de la tragèdia i el de la
comèdia coincideixen en escena.
Perquè Puck,

en "La revolució textual", irromp com la representació
de la comèdia, com la diferència en el món de les dones
tràgiques, però les seves motivacions, malgrat tenir un
objectiu aparentment molt més senzill que el de les
altres (perquè compta amb el suport de l'autoritat de
Titania) no són tan pures, tan fortes i flaquegen
enfront del coneixement i les ganes de viure que la
tragèdia ha provocat en les altres.
Shakespeare és el principal referent de la meva obra. I,
a vegades, mitjançant el personatge de Desdémona
també faig referència a altres personatges de la
literatura universal.

