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ValentesDones

És temps de dones, dones valentes. 

Direcció:  Sílvia Molins



Temps de muntatge: 150 min

Temps de desmuntatge: 60 min

FITXA ARTÍSTICA

NECESSITATS TÈCNIQUES: 

És temps de dones, “Dones valentes”. En aquest espectacle, ens endinsarem en la vida, trajectòria, aventures 

i desventures de diversos personatges femenins i contemporanis, que han deixat empremta.

Dolors Aleu, Mercè Rodoreda, Mª Pepa Colomer o Joana Biarnés han fet història, superant tota mena de 

dificultats i destacant per tot allò que han aconseguit. Però no ens podem oblidar de dones anònimes, con-

temporànies seves, que tampoc no ho van tenir gens fàcil.

Així mateix, parlarem d’altres dones d’arreu, unes de conegudes i d’altres no tant, que també han destacat 

dins dels seus àmbits professionals i pel que fa a la seva vida personal.

 
I com és habitual en espectacles familiars de Sensedrama Teatre, comptarem amb participació de públic a 

l’escenari, per a dur a terme algunes proves ben divertides.

Aquestes dones també van ser nenes, plenes d’il•lusió, però també amb dificultats. No obstant, amb esforç 

i perseverança, ho podem tot, o gairebé.

L’espectacle

Text i Dramatúrgia: Sílvia Molins / Francesc Ollé

Direcció:
Sílvia Molins

Intèrprets: 
Sílvia Molins / Francesc Ollé

Espai escènic / 

Espai sonor / 

Vestuari i atrezzo:

Sensedrama Teatre

Tècnic:
Lluís Garcia

Fotos:
Mikel Adell

Vídeo:
Anna Molins

Disseny gràfic: Eulàlia Campderrós Alsina

Comunicació:
Francesc Ollé

Agraïments:
Centre Cívic Bon Pastor BCN

Una producció de Sensedrama Teatre

Durada:
50 min

Edat recomanada: Primària (6-11 anys)

Taula gran alta. Taula petita baixeta. 2 cadires. 

Lloc per a canviar-se i deixar els objectes per-

sonals, tant a prop com sigui possible de l’espai 

d’actuació. En cas de representar-se a l’exterior o 

en sala molt gran, 2 micros sense fil i amb diade-

ma (en cas que no se’n disposi, comentar-ho a la 

cia.). Aigua per als membres de la cia.



La companyia

teatre

Sensedrama Teatre neix el 2001, quan vuit actors de l’Institut del Teatre creen una companyia per a 

tirar endavant un projecte comú: “Les tres germanes”, d’Anton Txèkhov. Aquest espectacle s’estrena 

a la Sala Maria Plans de Terrassa, en coproducció amb el Centre Dramàtic del Vallès, i fins a finals del 

2002, es representa en diversos espais, com la Sala Muntaner de Barcelona.

 
Així comença tot: l’inici de la professionalització. Més tard, sorgeixen nous reptes, i cadascú segueix 

el seu camí. Fins que el 2007, la Sílvia Molins i el Francesc Ollé, actors de la companyia, decideixen 

tornar a engegar Sensedrama Teatre. Després de “Les tres germanes” i d’haver treballat junts en altres 

espectacles, comencen a saber com volen fer teatre. Volen gaudir, comunicar, experimentar, arriscar, i 

sobretot, emocionar i emocionar-se.

 
A partir d’aquí, la companyia desenvolupa una trajectòria que la duu a crear i tirar endavant, cada 

vegada més, diversos espectacles i projectes, ja siguin propis o bé en col•laboració amb altres pro-

fessionals o companyies. Inicialment, cal destacar “Som tres: la lluna, jo i l’ombra que em seguia”, “Els 

pirates de la platja” (encàrrec de la Diputació de Barcelona) i “Els secrets del fons del mar”. Posterior-

ment, “Il·luminats”, que coprodueixen amb la Cia. de Teatre Frec a Frec, així com diversos espectacles 

familiars i de contes, els quals van girant pel territori. I continuen endavant, amb la creació de nous 

espectacles.

MÉS INFORMACIÓ

Al web sensedrama.com, podeu trobar més 

informació sobre Sensedrama Teatre, la Síl-

via Molins, en Francesc Ollé, l’espectacle 

“Dones valentes”, l’agenda d’actuacions, la 

trajectòria de la companyia, així com de tots 

els espectacles i projectes. Us convidem a 

entrar-hi!

D’altra banda, el 2010, Sensedrama Teatre passa de no tenir seu a ser companyia resident a l’Ateneu 

Torrellenc de Torrelles de Llobregat. I, també, engega l’escola de teatre del mateix lloc: Sensedrama 

Aula de Teatre. Arrel de la bona experiència obtinguda amb aquest projecte, posteriorment exporta el 

seu model d’escola de teatre a Begues, Tiana (juntament amb l’Agrupació Artística del Casal de Tiana) 

i St. Andreu de la Barca. Aquí, el 2014, comença l’activitat de l’Escola de Teatre Sensedrama del Casino, 

a la Societat El Casino. Així mateix, realitza diferents tallers de teatre arreu, per a primària, secundària, 

adults i altres col•lectius, a través de Sensedrama Tallers de Teatre.

 
Per últim, cal destacar la seva àrea orientada a les animacions i espectacles fets a mida, per a particu-

lars, empreses i públic familiar: Sensedrama Espectacles a Mida.

CONTACTE

SÍLVIA MOLINS 639 21 67 15 | 93 689 09 87

sensedrama@gmail.com

sensedrama.com

Instagram: @sensedrama

https://sensedrama.com

