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A L’OMBRA DELS FUSELLS 

DONES QUE CREEN LA HISTÒRIA 
Amb Maria Jover i Joana Romero 
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A L’OMBRA DELS FUSELLS 

DONES QUE CREEN LA HISTÒRIA 
 

“A l’ombra dels fusells. Dones que creen la història” és un recorregut per textos de 

dones que van viure la Guerra Civil i l’exili. Entrevistes, discursos, poemes, diaris, 

vivències que relaten el dia a dia d’aquestes dones, les seves inquietuds, desitjos, 

mancances, voluntats, pors, anhels... Dones que van crear malgrat el temps històric 

que van viure, que han deixat petjada en tots nosaltres, el seu llegat a les futures 

generacions: Mercè Rodoreda, Frederica Montseny, Gloria Fuertes, Clementina 

Arderiu, Ernestina de Champourcin, Teresa Pàmies, Àngela Figueras Aymerich o 

Concha Méndez, entre d’altres. I dones que van escriure el seu relat o l’han mantingut 

en la memòria per perpetuar-lo i que no s’oblidi, dones anònimes que han creat la 

història a partir dels seus dietaris o la seva memòria: Encarnació Martorell, Emèrita 

Arbonés, Eulàlia Berenguer, Leticia de Miquel o Lourdes Rodés... 

Perquè la memòria s’ha de mantenir en alerta i la història viva. Perquè les dones també 

van ser protagonistes d’una història que les ha ignorat. 
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MARIA JOVER 

Maria Jover i Pujol (1990), actriu, acabant 4t 

d'Interpretació a l'Institut del Teatre, és mestra 

de música i té el Grau professional de música 

especialitzada en piano. Actriu i membre de la 

companyia “Rumb teatre” i en actiu amb la 

primera creació Engrunes (dir. Montse Bonet, 

2016) on han actuat entre d’altres a la Sala 

Planeta, Sala Fènix o Teatre Raval. Ha actuat 

al Festival Temporada Alta amb Yvonne, 

princesa de Borgonya (dir. Joan Gómez, 

2015), i a Versus Teatre amb No ens fa falta tenir por (dir. Joan Gómez, 2014). Ha 

actuat en diversos projectes sota la direcció de Marc Rosich, Joan Ollé, Ernesto Collado 

o Sandra Monclús, entre d’altres.  

 

JOANA ROMERO 

Joana Romero Casanova (1992), filla 

d'andalusos establerts a Catalunya. 

Vagabundeja entre el teatre i la poesia des 

que va (des)cobrir-se el cos a la intempèrie, 

quan l'eixamplada dels malucs era 

imminent. Davant la condemna, decideix 

estudiar Interpretació a l'Institut del Teatre i 

aprèn el llenguatge bastard del sexe pidolant 

mots a totes les suïcides del segle XX - Anne 

Sexton, Violeta Parra, Margarita Gil, entre moltes altres. També es compadeixen d'ella 

Víctor Català, Charles Baudelaire, Leopoldo María Panero o Sor Juana Inés de la Cruz. 

Pels carrers de l'eclecticisme perifèric, l'impossible li empenta la carn i els ossos. Acaba 

de fundar el col·lectiu Anòmia dedicat a la investigació de les poètiques de l'acció, així 

com a l'escenificació i la performativitat de la paraula. Escurant-se dents i ungles, 

esmola versos des del camp de batalla.  
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RIDER 

- Dos micros de diadema. 

- Dues cadires sense braços 

- Dos faristols 

- Una tauleta auxiliar 

 

DURADA DE L’ESPECTACLE 

- 50 minuts 

 

CONTRACTACIÓ 

Vanessa Martín | info@acrobatescultura.com | 660 12 01 01 
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