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El camí fins a aquesta tribuna ha estat llarg, m’he 

passat gairebé quaranta anys anant de persona en 

persona, de veu en veu. No puc pas dir que mai no 

hagi estat superior a les meves forces, aquest 

camí. Moltes vegades m’han commogut i esglaiat 

els éssers humans; he experimentat admiració i 

repulsió; he tingut ganes d’oblidar el que havia 

sentit, de tornar als temps en què jo vivia en la 

ignorància. Més d’una vegada, tanmateix, he vist 

la bellesa de l’ésser humà i he tingut ganes de 

plorar d’alegria. 
-Svetlana Aleksiévitx 
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LA GUERRA NO TÉ  
ROSTRE DE DONA 

 
 

A partir de textos d’Svetlana Aleksiévitx 
 

Dramatúrgia Oriol Broggi i Clara Segura 
Direcció Oriol Broggi 

Textos Svetlana Aleksiévitx 
 

Amb 
Clara Segura 

Guillem Balart 
 
Col·laboracions repartiment audiovisual 

Màrcia Cisteró 
Maria Hina 

Marissa Josa 
Pepa López 
Nora Navas 

Marta Marco 
Mercè Pons 

Xavier Ruano 
Georgina Toboso 
Montse Vellvehí 

 
Noia 

Violeta Broggi 
 

Disseny de vídeo 
Francesc Isern 
Disseny de llums 
Albert Faura 

Disseny de vestuari 
Nidia Tusal 

 
 
 
 
 

Disseny de so 
Oriol Broggi i Damien Bazin  

 
 

Col·laboració efectes sonors 
Florenci Ferrer 

Postproducció d’àudio 
Roger Blasco 

Suport vídeo 
Ambre Laparra 

Regidor d’espai 
Marc Serra 

 
 

Traduccions textos 
Miquel Cabal Guarro i Marta 

Rebón 
 

Tècnics funcions 
Roger Blasco, Oriol Broggi, Juan 

Boné, Ambre Laparra, Cesc 
Pastor, Marc Serra, Emili Vallejo 

 
Agraïments Carmen Claudín, 

Magdalena Crespo i Sala Beckett. 
Una producció de La Perla 29 
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Per què la realitat ens empeny, una vegada i una altra, a parlar de coses dures,  de 
batalles impossibles?  
Per què una vegada i una altra tornem als textos impossibles, a les paraules contundents 
del malbaratament? Perquè tenim la sensació que el teatre ha de ser forçosament una 
essència que no ha de ser fàcil de pair?  
Per què necessitem explicar allò difícil d'escoltar?  
 
La realitat és sempre tossuda i ens segueix mirant de fit a fit. No podem eludir-la. Ens 
sentim amb el deure de no eludir-la. I de cridar-la fort amb les eines que tenim a l’abast.  
 
Volíem fer una comèdia i finalment no hem pogut. Una altra realitat ben nova i present 
ens ha demanat de posposar el projecte. Ens venia de gust la sensació de riure, de sentir-
nos reconfortats amb els personatges de Filumena. Ara no podrem, ho deixem per 
d’aquí a uns mesos. I mentrestant? Què fem, per on ens hi posem?  
Volíem fer una comèdia i ara no hem pogut.   
 
Miro a la Clara i ens preguntem:  “I què fem doncs? Esperem? Fem una altra cosa? No 
fem res?” I penso en el rostre i el posat d’Svetlana, sent notícia també aquests mateixos 
dies, perseguida. Què hem de fer doncs? Explicar? Explicar què? Quina història 
necessitem recosir i explicar. Què necessitem escoltar. 
 
Sabem que no podem encara, però tenim una necessitat terrible de sentir-nos vius. De 
viure. I de fer la nostra feina, i que pugui ser escoltada. I de sortir al carrer amb 
tranquil·litat, i  de prendre un vermut, de sortir de la rutina estricte. D’anar al teatre. És 
ben sabut això, tothom escriuria el mateix. Però no per això és menys cert. 
 
Sabem que encara no podem del tot, però voldríem. Mirar-nos les cares i tocar,  jugar a 
pilota amb uns nens desconeguts, i mirar els altres sense por, sense culpa, sense 
vergonya i intercanviar-nos les coses, agafar el llibre de la noia que tinc al costat del bus, 
i girar-li afectuosament la pàgina i llegir junts el manifest groc, i fer la revolució dels 
clavells ...  
 
Reprendre les batalles que teníem a mitges. I rellegint la Svetlana recuperem aquella 
ferida oberta de les grans guerres del nostre món, de la feminitat de l’amor, de la por. De 
la por a l’amor, de la feminitat trobant solucions. De tantes batalles perdudes, que ens 
en sentim hereus. De retrobar l’Antígona i la Nawal d’Incendis, de tot. 
 
I us volem presentar La guerra no té rostre de dona. 
 
 
 

      Oriol Broggi, director de La Perla 29 
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Sinopsi 
 

«La guerra femenina té uns colors, unes olors, una llum i un espai propis. 

Té paraules pròpies. No hi ha herois ni gestes increïbles, només hi ha 

persones que porten a terme una activitat humana que és inhumana.» 

 

Ens trobem a un espai deturat, devastat, ple de runes, la guerra és molt present, encara 

es pot olorar i sentir. Moltes dones que expliquen les seves històries a un periodista, 

històries de guerra viscudes en primera persona, com elles la viuen i la senten, com la 

guerra pot tenir nom de dona.  

 

A partir de textos d’Svetlana Aleksiévitx, escriptora guanyadora del Premi Nobel de 

Literatura l’any 2015, Clara Segura i Guillem Balart ens ofereixen un relat colpidor de 

les dones que van lluitar a la guerra, i que gràcies a ella, formaran part de la memòria 

col·lectiva i d’una altra manera de viure el món. L’amor i la por, la mort i la claredat de 

dones en temps de guerra. 
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Perquè aquest muntatge?  
La història de l’ésser humà s’explica moltes vegades com una successió de fets ubicats en 

el temps i l’espai. No obstant, explicar-la sense esmentar les persones que els han viscut, 

sobreviscut, i fins i tot transformat és, a la llarga, fum.  

 

Els escrits d’Svetlana Aleksiévitx, a partir dels quals neix aquest espectacle, donen veu a 

aquestes persones que habiten la història, sobretot, a les dones. Elles han estat sovint la 

cara oculta dels fets, el revers de la visió heroica dels grans noms que coronen cimes. Les 

seves aportacions, tant en els conflictes bèl·lics com en la seva superació, són portes a la 

quotidianitat de les grans gestes. L’alè dolorós del discurs de la gran Història. 

 

Explicant la història des de la perspectiva d’Aleksiévitx posem de relleu una manera de 

veure el món més necessària que mai, que cura. Escoltem relats sobre batalles perdudes 

que són també la mateixa vida, i mirem d’entendre-les perquè finalment, tenim ganes de 

viure i d’algun dia, si es pot, també de guanyar-les.  

 

Ara mateix ens trobem en mig d’una crisi de nivell mundial. Una nova batalla. Potser, 

escoltar les veus que ens ofereix l’Svetlana i que la Clara Segura recitarà amb 

contundència, ens ajudarà a enfrontar-nos-hi d’una altra manera. 
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Svetlana Aleksiévitx 

Premi Nobel de Literatura 2015 

Periodista, escriptora bielorussa en llengua russa. 

Va néixer el 1948 a Stanisławów, on el seu pare, militar bielorús, estava destinat. Al cap 

de pocs anys la seva família va tornar a Bielorússia i l’any 1972 es va llicenciar en 

periodisme a la Universitat de Minsk, ciutat on va treballar com a professora i en 

diferents diaris. Actualment viu a Misk, tot i que fins recentment, a causa dels 

problemes amb el règim del seu país, havia residit a París. 

És la creadora del seu propi gènere literari, la «novel·la de veus», amb què dona veu a la 

gent comuna per explicar la història de l’antiga Unió Soviètica i dels actuals estats que 

van formar-ne part, des de la Segona Guerra Mundial fins avui. Mitjançant una 

successió de testimoniatges els seus llibres mostren un retrat de la realitat difícil de 

superar. Les seves obres van ser censurades a la Unió Soviètica, i va ser amb l’arribada 

de Gorbatxov al poder i la Perestroika quan va poder publicar amb normalitat. Els seus 

llibres han estat traduïts a més de 30 llengües, han estat la base per una dotzena d’obres 

teatrals i s’han fet documentals de més de vint dels guions que ha escrit. 

Des dels anys noranta ha rebut nombrosos premis, entre ells el Premi Nobel de 

Literatura 2015, el premi Sandro Onofri per Il Reportage Narrativo (2002), el 

National Book Critics Circle Award (2005), el premi de reportatges Ryszard Kapuscinski 

(2011), el premi de la Pau de l’Associació Alemanya del Llibre (2013) o el premi Médicis 

d’assaig (2013). 

Bibliografia a partir de la qual s’ha creat l’espectacle: 

- La guerra no té cara de dona, Svetlana Aleksiévitx. Editorial Raig Verd.  

- Els nois de zinc, Svetlana Aleksiévitx. Editorial Raig Verd.  

- La pregària de Txernòbil, Svetlana Aleksiévitx. Editorial Raig Verd. 

- Últims testimonis, Svetlana Aleksiévitx. Editorial Raig Verd.  

- El fin del homo sovieticus, Svetlana Aleksiévitx. Editorial Acantilado 

- Temps de segona mà. La fi de l’home roig, Svetlana Aleksiévitx. Editorial Raig 

Verd.  

- Voces de Chernóbil, Svetlana Aleksiévitx, Editorial Debate 

- Voces de Chernóbil: Crónica del futuro, Svetlana Aleksiévitx, Editorial Debolsillo  
- La guerra no tiene rostro de mujer, Svetlana Aleksiévitx, Editorial Debolsillo 

/Editorial Debate 
- Los muchachos de zinc, Svetlana Aleksiévitx, Editorial Debolsillo /Editorial 

debate  

- Últimos testigos, Svetlana Aleksiévitx, Editorial Debolsillo / Editorial Debate 

 

mailto:info@laperla29.cat


 

C/Carme,44, 1r 2a  93 217 17 70  
08001 Barcelona          info@laperla29.cat 

Equip artístic 

 

Oriol Broggi 
 

És llicenciat en Dramatúrgia i Direcció Escènica per l’Institut del Teatre, ha cursat 

també estudis en Imatge i So, entre d’altres. El 2002 va fundar La Perla29, companyia i 

productora teatral, de la qual és el director artístic. Des de ja fa anys, la seva seu habitual 

és el teatre Biblioteca de Catalunya. Va ser director del Centre Dramàtic de Terrassa de 

2003 a 2005 i del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa fins al desembre de 2006. Ha 

rebut diversos Premis Butaca pels espectacles L’orfe del Clan dels Zhao, Incendis, 

Hamlet i Antígona, entre d’altres. 

 

Recentment a estrenat al Teatre Biblioteca de Catalunya, Només la fi del món de Jean – 

Luc Lagarce i Assedegats de Wajdi Mouawad. El passat gener del 2019 va estrenar al 

Teatre Nacional de Catalunya La bona persona de Sezuan. Durant l’any 2018 va 

presentar Èdip al Teatre Romea, l’espectacle inaugural del Grec 2018, El Poema de 

Guilgamesh, rei d’Uruk i l’òpera La Flauta màgica al Festival Castell de Peralada. Altres 

muntatges destacats que firma són Bodas de Sangre (Federico García Lorca, 2017), 

Boscos (de Wajdi Mouawad, 2017), Un obús al cor (de Wajdi Mouawad, 2016), Els cors 

purs (a partir del conte de Joseph Kessel, 2016), Al nostre gust (creació, 2015), Una 

giornata particolare (d’Ettore Scola, 2015), Cels (de Wajdi Mouawad, 2014), 28 i mig 

(creació, 2012), Cyrano de Bergerac (d’Edmond Rostand, 2012) i Incendis (de Wajdi 

Mouawad, 2012 i 2015). Al 2012 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona per Natale in 

Casa Cupiello i per Luces de Bohemia i per la gestió de la Nau de Llevant de la 

Biblioteca de Catalunya. 
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Clara Segura 

És llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona, i té el títol superior 

de música pel Liceu. Actualment compagina la seva feina com a actriu de cinema, 

televisió i teatre amb la de professora d’interpretació de l’Institut del Teatre. 

Els últims espectacles que ha protagonitzat són Les noies de Mossband Road, Bodas de 

Sangre, La treva, Conillet, Una giornata particolare, La rosa tatuada, Incendis i 28 i 

mig. En televisió destaquen els seus papers a la sèrie de TV3 Nit i dia, i anteriorment a 

13 últims dies d’octubre, Descalç sobre la terra vermella i Vinagre. 

Ha estat reconeguda amb multiplicitat de premis: Premis Butaca (millor actriu per 

Conillet, per La rosa tatuada i per Incendis), Premis Gaudí (millor actriu de 

repartiment per Tots volem el millor per ella i per Les dues vides d’Andrés Rabadán), 

Premis de la Crítica (millor actriu per Una giornata particolare i per Conillet), Premi 

Ciutat de Barcelona (pel seu paper a La rosa tatuada), Premi Margarida Xirgu i 

recentment el Premi Nacional de Cultura. 

Com a directora ha debutat recentment amb l’èxit escrit per Bruno Oro, Cobertura.  

 

Guillem Balart 

 
Recent graduat en interpretació per l’Institut del Teatre. Format a l’Escola d’Arts i Oficis 

de Vic, ha completat la seva formació amb cursos de teatre musical, dansa i poesia. Els 

últims muntatges teatrals en què ha participat han estat Adossats, de Ramon Madaula 

amb direcció de Jordi Casanovas (Teatre Romea, 2018-2019); Lena Woyzeck de Jordi 

Casanovas i dirigida per Xicu Masó(2017); Diari d’una miliciana (La Seca/Espai Brossa, 

2016); Ricard de 3r, escrita per Gerard Guix i dirigida per Montse Rodríguez (2016), i 

Litoral, de Wajdi Mouawad i direcció d’Oriol Broggi (Teatre Romea, 2013). L’any 2019 

actua a Jersualem, espectacle dirigit per Julio Manrique i que va obrir el Festival Grec 

de Barcelona 2019.  

Aquest 2020 ha participat en l’espectacle de La Perla 29 Assedegats, de Wajdi Mouawad 

i dirigit per Oriol Broggi.  
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Un teatre necessari 
 
Un teatre necessari és un teatre ineludible, despullat de mentida però ple d’artifici, un 
teatre de veritat i de contradiccions que no amaga. Un teatre que dóna esperança i 
eixampla el pit i els fils del temps que són cabdells de mots l’un sobre l’altre. Un teatre 
que no esquiva les pors que tenim avui i es recolza en les lluites que les han superades. 
Un teatre passional, compartit, un teatre clar i alhora enigmàtic, lúcid i opac com una 
perla, tant concret com ho és l’amor, un món en un moment com un petó.  
Un teatre de la terra i de l’aire, on l’aigua hi corre i hi plou i on el foc fa incendis i també 
dóna escalfor. Un teatre que desplega els camins de la pregunta perquè caminar-los és la 
major certesa. Un teatre que lluita per la vida, la dels vius i la dels morts, i que vetlla per 
la mort, la dels morts i la dels vius. Un teatre fugaç però persistent, fet d’alè i del 
convenciment que la bellesa més fràgil és la més honesta. Un teatre jugant en gerundi. 
Un teatre que hi és perquè no pot no ser-hi. Un teatre necessari, això busquem, un 
teatre necessari!  
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“A part de mi, ningú ha preguntat mai 

res a la meva àvia, a la meva mare”. 

Callen fins i tot les dones que van ser al 

front. Si de sobte comencen a fer 

memòria, no expliquen la guerra 

femenina, sinó la masculina. I és només 

quan són a casa o després de compartir 

llàgrimes amb les seves companyes del 

front, que es posen a parlar de la seva 

guerra...” 
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