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D'on neix 'La Grada'
L’espectacle sorgeix d’un procés de creació col·lectiva

amb els membres de la mateixa companyia, mitjançant

les experiències viscudes i de la mà de l’escriptora Glòria

Granell qui es va encarregar de donar-li un fil

dramaturgic. Durant tres mesos es va articular un procés

de creació col·lectiva a través d'exercicis d'escriptura,

dinàmiques de grup, debats i teatralitzacions.

 

El fet d’haver creat l’espectacle a través de situacions

personals nodreix l’espectacle de versemblança i

actualitat de manera que interpel·la al públic de forma

molt directa.

C O N T E X T
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El partit es juga a la grada
En el partit més esperat de la temporada, familiars i

amigues es reuneixen per donar suport a l'equip de

l'institut Maria Aurèlia Capmany. Tot està llest per

començar però, i si avui els espectadors passen a ser

jugadors? I si els observadors passen a ser observats? I

si els jutges passen a ser jutjats? I si avui el partit es juga

a la grada?

S I N O P S I
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Continguts pedagògics
L’objectiu de la grada és generar conciencia social dels

diferents problemes de la societat  actual fent paleses

les diverses violències que s’observen en el nostre dia a

dia des de la percepció de cada individu. La nostra

societat és la base per donar vida als personatges de L̀a

Grada, ensenyant-nos i donant-nos a conèixer els

diferents tipus de violència. A partir d’aquesta realitat del

sistema patriarcal, proposen un anàlisi de nosaltres

mateixes i del nostre dia a dia:

Detectar les diferents actituds sexistes.

Reconèixer perfils de personatge en el seu dia a dia

Qüestionar el grau de realisme

Identificar i proposar solucions per poder-les dur a

terme.

Estimular el públic com a motor de canvi.

O J E C T I U S
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La Grada es dirigeix al públic general, en tant que els

personatges que intervenen en la trama son reflexos de la

realitat i d’un ventall ampli d’edats. No obstant això, els joves

d’entre 15 i 25 anys son un públic ideal per l’espectacle,

entenent-los com a individus receptius i en constant canvi

vital que poden reflexionar sobre les situacions identificades

de l’obra i així contribuir en una millor societat del futur.

A  Q U I  V A  D I R I G I T
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Sistema patriarcal
En el marc del sistema patriarcal en el que vivim i del que

formem part, La Grada vol ser un mirall per als

espectadors i convidar a la reflexió i l’autocrítica. Sense

tractar el tema directament, es plantegen situacions

molt quotidianes i que poden semblar fins i tot divertides

pel públic però que amaguen una trista realitat. L’humor

esdevé el nostre aliat per parlar de tot allò que

normalitzem i que ens fa còmplices paraula a paraula,

gest a gest, d’un sistema que sustenta miler d’agressions

i assassinats a tot el món. Veiem més clarament la

valoració desigual entre homes i dones i el compliment

de les normes i comportaments adscrits als “homes” o a

la “masculinitat” en els personatges del Ramon i el Dani.

A N À L I S I  T E M À T I C
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Cosificació de la dona

La cosificació és l'ús que es fa de la dona, del concepte de

dona o de la seva imatge, total o parcial, per a finalitats que

no la dignifiquen com a ésser humà. La cosificació

deshumanitza les dones i les mostra com a objectes no

pensants que poden ser exposats, explotats i utilitzats com

es desitgi. La cosificació és una forma de violència

masclista que ens costa d'identificar com a tal per la

normalització social que n'hem fet. La societat consumista

ens bombardeja diàriament amb milers de missatges

directes i  subliminals  que no som capaços d'analitzar de

forma conscient però que s'instal·len al nostre cervell i,

sense adonar-nos-en, els acabem acceptant.

 

Aquest concepte va apareixent en diferents escenes de

l'obra de la mà tant d'homes com de dones. Pel personatge

Rosa, la seva aparença física és molt important i ha de ser

desitjable pels homes i el personatge Ramon sempre que

es refereix a una dona parla com si aquesta fos únicament

un objecte sexual. Aquestes actituds es veuen reflectides

en els comentaris dels personatges i la normalització i

acceptació d'aquests per part de la resta. 

 

El personatge Rosa viu  immersa  en el patriarcat i la seva

manera d'exemplificar-nos-ho és a través del seu físic. Ella

creu no estar  prou  bé com  perquè  l'accepti la societat, és

víctima dels cànons de bellesa proposats pel sistema, que

afecten tant a ella com al seu fill, qui es veu afectat per una

mena de pressió estètica provocada per l'angoixa de Rosa.
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Violència de gènere

La violència de gènere també està molt present al llarg de

tota l'obra. De forma subtil, comencem a plantejar

situacions de discriminació, deshumanització,

desnaturalització, submissió i objectivació de la dona,

l'arrel de les violències masclistes. Una arrel troncal, forta,

que es ramifica en milers d'arrels secundàries que van

alimentant el tronc i que fan que el problema sigui més i

més gran i difícil d'erradicar. Aquesta violència és més

notòria en les relacions entre el Ramon i la Rita i la Carme i

el  Dani. Dos exemples de violència de gènere domèstica

exercida per homes i que també traspassa a l'espai públic a

través d'amenaçes, insults i la privació de llibertats.

 

En el relat de la fantasia del Ramon, ell adopta i fa seva la

iconografia pròpia del gènere pornogràfic referint-se i

copiant els estils de la pornografia convertint determinats

conceptes i idearis d'aquesta indústria en el llenguatge

quotidià. Es difuminen les fronteres entre la fantasia, la

pornografia i la realitat i el Ramon es troba en un estat

letàrgic i alliberat de tota moral. Partim del seu imaginari

per convidar al públic que sigui ells mateixos els que jutgin

els desitjos del Ramon i les seves conseqüències.

 

Per últim, en el monòleg final de la Rita, es parla en primera

persona d'una violació per part del seu exnòvio. En aquesta

escena treballem la violència de gènere en el marc de la

cultura de la violació en la qual vivim i sustenta el sistema

patriarcal. La Rita ens parla de culpabilitat i de la

confraternització del violador.
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Relacions tòxiques

Els personatges Rita i Dani ens mostren com en una relació

tot pot semblar normal. Discuteixen i s'acaricien de la

mateixa manera. Durant l'obra hi ha episodis d'amor que

s'esvaeixen amb insults i comentari desagradables, que

després tornen amb somriures i petons, fins que el control

esclata. El personatge Rita té un

bagatge  victimològic  inherent que l'ha portat a seguir

confluint amb la roda dels maltractaments psicològics fins

que pren  consciència  i planta cara a la situació. El

personatge  Dani  s'excusa de la seva condició de

maltractador, no li agrada pensar que ho és i no s'hi troba,

però només juga al xantatge emocional per poder sortir

lliure de culpabilitat.

'Sexting'
És un terme que fa referència a l'enviament de missatges

sexuals, eròtics o pornogràfics, per mitjà de telèfons

mòbils. El 'sexting' és molt present en el dia a dia dels

personatges, el contingut que s’envia en el grups de

whatsapp i quina és la seva conseqüència. Ens trobem

comentaris, videos i fotos pornogràfiques en el grup de

pares i en el de mares veiem com el personatge Lucia està

sent jutjat i analitzat des de l’enveja i el “jo no ho faria”.

També veiem com una situació violenta entre els

personatges Dani i Rita és desenvolupa a causa d’una foto

antiga rebuda per Rita.
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Heteronormativitat i orientació
sexual

Durant el partit es proposa un joc on el públic és el

concursant, però no totes les persones d’aquella grada hi

estan convidades. És així com se’ns mostra l’espai

inexistent que ocupen les persones que no entren dintre de

la normalitat patriarcal, és a dir, l’heteronormativitat. El

personatge Paula es veu fora de lloc quan percep que ningú

de la seva condició sexual (homosexual) és convidat a

participar en el joc. També aquest personatge ens

reflexiona sobre com s’ha intentat normalitzar

l'homosexualitat desvirtuant-la dels sentiments, acceptant

sense interès la condició i menystenint les relacions

amoroses.

Identitat de gènere
Es tracta quina és la manera de visibilitzar les persones

transexuals i no binaries. L’espai i el temps que ocupen i la

importància que donem a qui surt de l’heteronorma.
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Menysteniment de la mare com a
dona
El personatge Lucia, una dona, mare, deixa les seves filles

en altres mans per anar a veure un partit de futbol amb les

seves amigues i conegudes, on també hi és el seu exmarit.

El que no espera és entrar al seu propi judici, el de la mala

mare.



Sororitat

El terme  sororitat  es refereix al lligam estret que

s’estableix entre dones basat en la solidaritat, el

compartiment d’experiències, interessos, preocupacions,

etc., és a dir, a una fraternitat entre dones.

 

Els  personatges Carme i Rosa s'acompanyen durant el

partit. Són víctimes de diferents violències masclistes i

entre elles busquen solucions al seu malestar. S'ajuden i

s'animen a tirar endavant i a posar fi a aquestes situacions

abusives.  El  personatge Lucia s'inclou després en aquest

espai de confiança i suport.

Empoderament
El  personatge Lucia alça la seva veu fent front a tots els

dubtes i judicis que se li adjudiquen a la seva persona a

causa de la maternitat. El personatge Rita es valora i agafa

forces per posar fi a la situació de vulnerabilitat. El

personatge Paula després de trobar-se invisible trenca

amb les seves amistats que ignoren la seva manera

d'estimar. Són situacions de lluita contra l'establert, lluita

contra allò que no es mereix
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Silenciar actituds masclistes

Si el masclisme ha perdurat al llarg dels segles és perquè

tots hem estat còmplices, en molts casos amb el nostre

silenci. Encara que no siguem assetjadors ni violadors, hem

guardat silenci còmplice davant de situacions masclistes.

 

L'amistat entre el Ramon i l'Agustí es veu afectada pels

continus comportament masclistes del Ramon i el silenci

de l'Agustí. Aquest silenci comença a generar un malestar

en l'Agustí i se n'adona que, si no fa res al respecte, està

sent còmplice dels comentaris i actituds masclistes del

Ramon. Finalment, juntament amb la Lucia i la Rosa,

aposten per plantar cara al Ramon i denunciar les seves

conductes i comentaris masclistes. El Ramon va més enllà

de la denúncia i intenta fer reflexionar i qüestionar el seu

comportament al seu amic amb la voluntat que se sumi al

canvi. 

L'home en la lluita feminista
La igualtat és un principi bàsic de la democràcia i en la lluita

per aconseguir-la és bàsica i fonamental la implicació de

l'home des dels actes més quotidians. No es tracta que

siguin líders d'aquesta lluita una altra vegada, es tracta que

tinguin consciència de la societat desigual en què vivim,

que siguin aliats tant en els actes més quotidians com en

els més evidents i que donin suport sense ser

protagonistes perquè les protagonistes, per desgràcia, són

les dones . L'evolució de l'Agustí respresenta el paper de

l'home en la nova era feminista.
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Contacta amb nosaltres
Correu

Telèfon

Web

Xarxes Socials

 

tornavisteatre@gmail.com

+34 606 10 10 93 (Mariona)

www.tornavisteatre.com 

@tornavisteatre
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"No calen més silencis, més agressions, més dones
assassinades. No es poden tolerar més excuses.
Per això cal crear espais segurs on visibilitzar i
parlar-ne."

 
Glòria Granell Barberà

Autora de La Grada


