
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sis dones 
Sis veus 

Sis abismes 
 

 
 
SINOPSI 
Sis monòlegs, sis veus femenines d'una mateixa família, -mares i filles-, sis fractures, sis abismes, que 
arranquen una nit de 1921, per a acabar cronològicament just un segle després, un matí de setembre de 
2021. 

 
  SIS MARES I FILLES D’UNA MATEIXA FAMÍLIA 

A través de la genealogia d'una família, de mares i filles des de principi de segle XX fins als nostres dies, 
anirem descobrint la trajectòria de cadascuna d'elles en el moment històric que van viure, o el que María 
Zambrano denomina “l'abisme de la discontinuïtat”, (l'abisme entre cadascuna de les generacions, i la 
ruptura de referències no convenients dins del model de societat patriarcal). 
Abismes entre dones que van aconseguir arribar a llocs on ni tan sols van somiar les seues mares; 
abismes i fractures doloroses, una vegada aconseguits eixos llocs - fins llavors destinats als homes-, 
que s'obririen després amb les seues filles, i que ni tan sols les seues nétes aconseguirien al mateix 
nivell que havien aconseguit les seues àvies. “Un segle d'abismes” sorgeix de la necessitat de parlar de 
la memòria històrica des de la perspectiva de gènere. De recuperar la veu de dones que van lluitar i van 
creure en una societat més justa i igualitària. I de com la pervivència d'aquesta repressió ha arribat fins 
els nostres dies.  
La proposta desitja també retre homenatge a totes aquelles dones que van lluitar per la igualtat, amb 
esperança i generositat i a vegades amb la seua pròpia vida, pensant en el futur. I si fórem nosaltres hui 
el seu futur? Per tot això creiem que és una història que és necessari que siga contada. 
 
 
 
 

 



FITXA ARTÍSTICA 
Un seglo d’abismes 
Text i direcció Amparo Vayá. 
 
Intèrprets: (1921) Laura Useleti / (1932) María 
Minaya / (1948) María Guerra / (2000) Teresa 
Crespo / (2017) Ruth Lezcano / (2021) Laura 
Pellicer.  
 
Ajudant de direcció Santiago Ribelles. Mirada 
externa Jerónimo Cornelles.  Vestuari María 
Poquet. Imatge cartell José Ruíz Segura. Grafisme i 
fotos d’estudi Sergi Vega. Vídeo StageIn. 
Fotografies al CCCC Bikus. Distribució a+ 
Soluciones Culturales. Producció Teresa Crespo i 
María Minaya.  
 
Una producció de Russafa Escènica. Festival de 
Tardor 2021, amb el suport del CCCC (Centre del 
Carme Cultura Contemporània) i Bramant Teatre. 

 
 
 

IDIOMA Valencià.      ENLLAÇ A DOSSIER DE PREMSA I CRÍTIQUES 
(Versió en castellà també disponible)    Punxa  AÇI 

 
DURACIÓ 70 minuts aproximadament   ENLLAÇ  A VIDEO   

Punxa AÇI  
PROPOSTA INDICADA PER A A partir de 12 anys    

ENLLAÇ A TEASER D’1 MINUT 
DATA I LLOC D’ESTRENA    Punxa AÇI 
(Estrena de la versió en valencià)      
Dissabte 25/09/21 al  CCCC, València.    ENLLAÇ  A FOTOGRAFÍES I CARTELL DESCARREGABLES  
(Estrena de la versió en castellà)     Punxa  AÇI 
Pendent        

      ENLLAÇ A FITXA TÈCNICA   
P       Punxa  AÇI 
        
      
 

 

 
 
SOBRE RUSSAFA ESCÈNICA. FESTIVAL DE TARDOR, EL CCCC I BRAMANT 
TEATRE 

 

“UN SEGLE D'ABISMES” és possible gràcies a l'aliança del “Festival Russafa Escènica”, el museu i espai cultural 
CCCC “Centre del Carme  Cultura Contemporània”, i la companyia valenciana “Bramant Teatre”.  
 
RUSSAFA ESCÈNICA. FESTIVAL DE TARDOR, és un festival d'arts escèniques nascut en 2011 en el barri de 
Russafa de València, que des de 2019 s'ha expandit i obert a tota la ciutat. 
El festival, que des de fa diversos anys aposta per les produccions pròpies acompanyat de companyies 
valencianes, en 2021, i al costat del CCCC i la companyia Bramant Teatre, és l'impulsor per a la creació i 
producció d’“Un segle d'abismes”. 
 
D'altra banda, el CCCC és un pilar fonamental dins d'aquesta producció, ja que és un espai que col·labora i 
participa en el Festival des de pràcticament els seus orígens, acollint i participant activament en la proposta que 
allà es representa en cada edició sota l'etiqueta “jardí escènic”, un projecte que es crea amb la finalitat d'estrenar-
se i mostrar-se en aquest fantàstic espai. En aquest cas: “Un segle d'abismes”, 
 
La tercera pota perquè aquest projecte haja pogut veure la llum, és la companyia de teatre valenciana 
BRAMANT TEATRE, que amb més de vint anys d'experiència, sempre ha apostat per formats diferents i 
produccions singulars, com ho han sigut les seues peces “Construint a Verónica” o “1Km2”.  

  

https://docs.google.com/document/d/16bg3WCxYfynQDuKy2phnkKDwfor9T393/edit?usp=sharing&ouid=118198240334159920819&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1GV4BJyX0QTyzRkGCJpYeKcNTiJ8DoRjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Hoxk-ESAxcICjr9bJWHstKH351OP0Z6/view?usp=sharing
https://www.flickr.com/photos/152502613@N02/albums/72157719936125191/with/51535048753/
https://docs.google.com/document/d/1ckiJ0vceKAkOHifB9jabMau6iTGxs9zM/edit?usp=sharing&ouid=118198240334159920819&rtpof=true&sd=true


 

COM FUNCIONA LA PROPOSTA? 
"Un segle d'abismes" és una proposta itinerant on els 
espectadors, separats en grups d'entre 10 i 25, veuran 
6 monòlegs en un ordre concret en 6 espais diferents 
pròxims entre si.  
Cada grup d'espectadors va acompanyat en tot 
moment d'un regidor de la companyia que els porta 
d'un lloc a un altre i els dóna les indicacions 
oportunes. Els espectadors són citats a una hora 
concreta, -cada grup inicia el recorregut amb una 
diferència de deu minuts-, per a realitzar un viatge al 
llarg de les sis històries. 
Si la proposta es realitza d'aquesta manera itinerant i 
no convencional, la poden veure un mínim de 60 
espectadors i un màxim de 150. 
Cal tindre en compte que, encara que la proposta per 
a cada espectador tinga una duració aproximada de 
70 minuts, la duració total perquè tots els grups 
puguen veure-la, -si són sis grups*-, és de 120 minuts. 
 

* Encara que la proposta està dissenyada perquè la gaudisquen sis grups i la vegen un màxim de 150 espectadors, es poden realitzar més 
grups i per tant la podrien veure més espectadors. 
 
NOTA: Encara que el projecte naix com a “proposta no convencional”, també pot representar-se a “la italiana” en un 
teatre sobre l'escenari, d'aquesta manera l'espectador podrà des de la seua butaca veure els sis monòlegs en continuïtat. 

 
 

 

ESPAIS I PÚBLIC  
Si es realitza la proposta en un espai no 
convencional, juntament amb la companyia i el 
programador, seleccionarem sis espais diferents de 
l'espai, sis espais pròxims entre si, (a un parell de 
minuts caminant entre espai i espai), on, en 
cadascun d'ells, se situarà un monòleg.  
Aquesta proposta és perfecta per a realitzar-se en 
edificis singulars (casa senyorial, palau, museu, 
escola, etc…) Els espais on se situen els monòlegs 
poden ser en interior (habitacions, sales 
d'exposicions, hall, escales…) o en exterior (claustre, 
pati, entrada de l'edifici…) 
 
En cada monòleg el públic jugarà un rol i es 
convertirà en part essencial de la pròpia peça. 
 
 
 
 

 
  



 
SOBRE AMPARO VAYÁ GÓMEZ, AUTORA I DIRECTORA DE LA PROPOSTA 
 

Llicenciada a l’ESAD i en Història de l'Art. Actriu, professora, directora i escriptora teatral. Com a 
actriu ha treballat en diverses companyies com ara Arden, Bramant, Anem Anant, Micalet, Carme 
Teatre, la Pavana. Ha sigut ajudant de direcció de Chema Cardeña i Carles Alberola. Ha escrit i 
dirigit diversos textos teatrals propis com ara Un segle d'abismes, Històries amb minúscules (Kala 
Teatre. Premi Evarist García 2020) Rodrigo, benvolgut mestre, Las sinsombrero, generación 
silenciada, Per amor, Animes en pena, De bars, Despropòsits (Premi Teatre Micalet). Ha dirigit entre 
d’altres Amunt l´Sporting (Calígula teatre), La clau de la conquesta (Monestir del Puig), Les ferides 
del vent (Stres de quatre), Sonnica i Acteón i Ciutat Factoria. (Passió per Sagunt. Festival Sagunt a 
Escena). 

 
 
 
 
 

LES SIS ACTRIUS I ELS PERSONATGES QUE INTERPRETEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACTACIÓ I DISTRIBUCIÓ          CONTACTE DE LA COMPAYIA I PRODUCCIÒ  
 

M. ÁNGELES MARCHIRANT             MARÍA MINAYA   
616 533 805                                     675 637 100              
ma.marchirant@a-mas.net                                                  mariacircuito@gmail.com      
 

LAURA MARÍN 
616 273 496 
laura.marin@a-mas.net 

 

C/Xera 1-29ª – 46017 València         /         www.a-mas.net 
    

 
 

 
Produeix: Amb el suport  de:   Col·labora: 

 
 

 

1 – Laura Useleti. 
Ploramorts - 1921 
 
Vetla d'un difunt adinerat. 
Matilde s'esforça a plorar 
millor que mai, perquè amb 
sort eixa nit la seua família 
soparà una mica de pa 
blanc i carn. 
  
 

 

2 – María Minaya. 
El temps de cantar és 
arribat - 1932 
 
Discurs de benvinguda 
d'Alba, filla de Matilde, 
mestra republicana 
recentment nomenada 
directora d'un centre 
escolar. 
 

 
3 – María Guerra. 
Els bolquers del bebé - 
1921 
 
Classe del servei social. Hui 
toca realitzar els bolquers 
del bebé. Aurora, filla 
d'Alba, explica a les 
alumnes el paper de la 
nova dona: la maternitat, la 
família i el sotmetiment a 
l'home. 

4 – Teresa Crespo. 
Desmemoriar-se - 2000 
 
Elena, filla d'Aurora, ha eixit 
de la seua casa a la recerca 
d'un cigarret. Perduda i 
desorientada explica una 
història inconnexa plena de 
records i deliris a tot aquell 
que la vulga escoltar. 
 
 

 
5 – Ruth Lezcano. 
L’herència- 2017 
 
Silvia, filla d'Elena, està en 
el porxo de la casa de la 
seua besàvia. Després de 
quasi 80 anys la casa dels 
seus besavis, robada durant 
la dictadura, torna a Silvia, 
la seua vertadera 
propietària. 
 
 
 

 

6 – Laura Pellicer. 
Iaies - 2021 
 
Alba, filla de Silvia, 
representa l'última 
generació. Ha aconseguit 
una cosa impensable en uns 
altres temps: ser 
monologuista. Aquesta és la 
seua estrena i retrà 
homenatge a totes les 
dones de la seua família. 
 
 

 

http://www.a-mas.net/

