10 històries, 10 cançons, 12 dones, un pianista i una sola actriu.
ELLES ÉS UN MONÒLEG MUSICAL QUE REIVINDICA LA
MEMÒRIA DE LES DONES QUE ENS HAN PRECEDIT.
GRÀCIES A ELLES, SOM QUI SOM.
Un vincle de sang, de tradició, de família.
Un vincle de passat, de memòria, de futur, de desamor...
però també d’amor.
ELLES és un viatge emocional a través d'unes històries del passat que ens fan connectar
amb el present.
És un homenatge a unes dones que van existir. 12 dones a qui donem veu i vida.
Coneixem prou bé a les nostres avantpassades?
Com podem saber realment qui som si no coneixem el nostre passat?
Les nostres àvies, besàvies, tietes-àvies potser van tenir vides interessants, o mediocres,
segurament van sobreviure a moltes coses: a guerres, postguerres, accidents, disgustos,
homes, fills, pestes i pandèmies. Aquelles coses sobre les que hem llegit i sempre pensem
que no ens tocarà viure a nosaltres, aquelles coses que pensem que no tornaran a passar
mai més.
Al llarg de la història, les persones perden la vida per milers de raons. Les morts
s’acumulen i esdevenen xifres, tant sols són números sense sentit i sense ànima. És la
nostra responsabilitat aconseguir, d’alguna manera, que cap persona esdevingui només
un número que llegim en un paper, en un document o en una estadística.
Tenim la responsabilitat de fer conèixer també la seva vida, perquè no quedin en l’oblit.
És gràcies a que sabem d’on venim que podem finalment descobrir cap on anem

SINOPSI
ELLES és la història del descobriment de la vida de les avantpassades de la protagonista:
les dones de la seva família.
La protagonista rep un regal inesperat d’un tieta-àvia que no coneix. Aquest fet la porta a
fer un seguit de visites “cada dijous a l’hora de berenar” a la seva Tia Càndia.
Així les coneixerà a ELLES: l’Eulàlia, la Mercè, la Pepa, l'Antònia, la Filomena, la
Ramona, la Julieta, l’Angelina i sobretot a la mateixa Càndida.
Cada història passada, cada viatge cap al passat, és una cançó que vesteix la realitat de
cadascuna d’ELLES.
Allò que passa durant aquelles setmanes, aquelles meravelloses trobades, teixeixen un fil
de memòria, d’amor cap al passat, d’amor cap a les dones que de hi van ser abans.
El fil de les històries que la Tia Càndida li explica a la protagonista, són un homenatge a
aquelles dones; les tietes, besàvies i cosines... i a tantes d'altres ànimes que ja no hi són.
Al final, ELLA, la protagonista, s’adona que és qui és, perquè abans hi van ser ELLES.”
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L' EQUIP

JOSEP M. “KABROTA” RIBAUDÍ
compositor-autor
Músic autodidacta, porta 50 anys tocant el piano i 40 anys composant cançons.
Actualment estudia piano-jazz a l’Escola de Música d’Igualada
Realitza el cursos: curs d’escriptura teatral a la Sala Beckett amb Pere Riera. Curs “Com
funciona un teatre” al Teatre Lliure amb Lluís Pascual i altres responsables de la sala.
Curs de Teatre breu “Menys és més” amb Marc Rosich.
Ha escrit el llibre de contes pocasoltes “Tornar a Néixer”. La peça de teatre breu “Veus”
estrenada al Festival Píndoles de Barcelona i el musical “Elles” estrenada al Teatre
Municipal d’Igualada.
Assessor de programació del Teatre Aurora d’Igualada de del 2014 i vocal de l’Associació
d’Espectadors del Teatre Lliure.
Des del 2010 publica ressenyes de teatre al “Bloc d’en Kabrota”
Va col·laborar ressenyant espectacles a la revista Teatre Barcelona, al diari la Veu de
l’Anoia i a Anoia Diari

SÍLVIA SANFELIU
dramaturga-directora
Directora escènica, traductora i adaptadora d'obres de teatre i musicals, dramaturga i
lletrista.
Llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia per l'ESAD - l'Institut del Teatre de
Barcelona. Ha estudiat Direcció Cinematogràfica al Centre d’Estudis Cinematogràfics de
Catalunya (CEEC) i a la California State University (California – USA)
Autora de “Quan Passi Tot Això”, “Cabaret 33” (Innocentada de Manresa, 2019) i de
les peces de microteatre: “Mileva”, “4A”, “Lamarr” i “Ermessenda”.
Coautora de: “Elles”, “Port Arthur”, “Fins que l'amor ens separi”, “Còrsega”, “Minorisa,
Mon Amour” i “Stupid Cupid”.
Ha adaptat i dirigit els musicals: “No Son Maneres De Matar Una Dona” (Douglas J.
Cohen), guardonat amb el PREMI BUTACA 2004 al millor espectacle musical. “Kiss
Me, Kate” (Cole Porter). “Avenue Q” (de Robert Lopez i Jeff Marx), “Tick, Tick...
Boom!” (Jonathan Larson), “Sweet Charity” (Cy Coleman, Dorothy Fields, llibret de Neil
Simon), “The Little Sweep”/“El petit Escura-xemeneies” (Òpera de Benjamin Britten),
“Sister Act, El Musical” (Alan Menken, Glenn Slater, llibret de Cheri i Bill Steinkellner),
“Matilda” (Dennis Kelly i Tim Minchin)
Ha traduït al català: “Heathers, el musical” (Laurence O'Keefe; Kevin Murphy), “[Títol
de l'Obra] El musical” (Hunter Bell i Jeff), “Blank” (Nassim Soleimanpour), “Porth
Arthur” (Jordi Casanovas), “Pep Talk” i “Els Últims Dies De Clark K” (Alberto Ramos
Barranco), “W;T/Eng;ny”) (Margaret Edson), “Twelfth Night/Nit de Reis” (William
Shakespeare), “Mort” (Stephen Briggs, versió teatral de la novel·la homònima de Terry
Pratchett).
Ha escrit les lletres dels musicals: “El meu primer Nadal”, “El meu primer Kursaal”,
“Jan i Júlia: Welcome, Nanny” i “Let's go camping!”
Membre de l'Associació Cultural El Galliner de Manresa.

MÒNICA VIVES i FOIX
actriu-cantant
Cantant i actriu nascuda a Mataró.
Dels seus més de 20 anys com a actriu professional destaca el seu debut al musical
RENT com a SWING i cobrint els rols protagonistes de MAUREEN i JOANA (Teatre
Principal de Barcelona, gira i Teatro Coliseum Madrid).
MAMMA MIA! com a ALI (Teatro Lope de Vega Madrid; BTM Barcelona; i gira);
COP DE ROCK de Dagoll Dagom com a PILAR (Teatre Victòria Barcelona);
FAMA, EL MUSICAL com a MABEL (gira i Teatre Apolo Barcelona);
PORTER PARADÍS com a ELSA MAXWELL (Versus Teatre Barcelona);
En televisió, participa a la sèrie Més Dinamita (TV3, Dir. El Tricicle).
En estudi, ha enregistrat locucions cantades pel programa POLÒNIA de TV3, coros pel
disc de La Marató de TV3, així com diversos jingles i locucions.
Ha estudiat teatre a l‘Escola Memory, Aula de Teatre de la UAB. Dansa clàssica, jazz,
claqué, etc, a l’Escola Gemma Bartra, entre moltes altres. Cant amb classes particulars
amb diversos mestres com Helen Rowson i Alexandra Morales (tècnica Voice Craft)
Actualment alterna l’escenari amb la docència com a professora de cant al centre ILLA
de l’AIRE a Barcelona i també ho ha estat al centre NINA STUDIO a Sant Cugat.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la UAB (francès, alemany, anglès i italià)

TXEMA RIERA
Arranjaments i piano
Cursa piano clàssic fins al grau mitjà, on s'interessa pel jazz.
De formació moderna inicialment autodidacta, estudia instrument amb Guillermo Klein,
amb qui també estudia tècniques de composició. Posteriorment, es gradua a l'ESMUC,
on treballa amb Joan Díaz, Joan Monné i Albert Bover, entre d'altres, i rep classes de
Sophia Rossoff, Bruce Barth i Michael Kanan. Posteriorment cursa el Màster en
Interpretació de la música antiga a l'ESMUC, en l'especialitat d'orgue històric, amb
l'organista Javier Artigas. Actualment el seu objecte d’estudi comprèn una diversitat de
teclats des de sintetitzadors fins al clavicordi, especialitzant-se en l’orgue Hammond.
Com a líder i organista ha editat el disc Terror (Underpool, 2016). Així mateix, la seva
tasca s'ha vist plasmada en la col·laboració en diversos treballs discogràfics, com ara Full
Nelson i Mode Joe (Nelson Project, 2008 i 2012), Trio Palalu (Riera-Weht-Mula, 2014),
Movin’ Wes (Movin’ Wes, 2018), Metròpolis / 8 ciutats (Alfons Carrascosa Big Acoustic
Band, 2011), Home i Bird (Esther Condal, 2012 i 2017), Wind & Song i Hoagy
Carmichael Songbook (Victor Correa Vocal Quartet , 2012 i 2018) entre d’altres.
A nivell pedagògic desenvolupa la seva tasca docent al Conservatori d’Igualada, a
l’Escola Superior d'Estudis Musicals del Taller de Músics (ESEM) i a l’Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC).

ENCARNI SÁNCHEZ
moviment escènic
Titulada en dansa contemporània per l'Institut de Teatre de Barcelona i professora de
dansa, moviment i preparació física. Ha realitzat workshops i col·laboracions amb
artistes nacionals i internacionals, a més de combinar la seva feina com a intèrpret i
coreògrafa en el col·lectiu de què és cofundadora Vostok Collective.
A l'actualitat, compagina la seva feina de docència en escoles professionals com Sa Nau
Dansa (Eugenia Morales) i La Piconera (Sol Picó) amb el seu treball de directora i
assessora de moviment escènic; el més recent en Stabat Mater de la directora i
dramaturga Magda Puyo, estrenat al TNC.

FITXA TÈCNICA
Durada: 65 minuts
Escenari: A la italiana, càmera negra
PIANO DE CUA O DE PARET
Il·luminació:
(es pot adaptar a l'espai d'actuació): [* plànol de llums adjunt]
15 pars cp62 (5)
3 par leds
4 retalls
11 pc
21 canals de dimmer

So: micròfon sense fils (per l’actriu) i sonorització del piano
Temps de muntatge: 4 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora

LA CRÍTICA HA DIT:
[CRÍTICA 🎭🎶]‘Elles’alTeatreGaudí:monòlegmusicalcarregatd’històriesidecançons
ELLES,unahistòriafamiliard’amorcapalpassat
Estrenadelmusical‘Elles’ambMònicaVivesiTxemaRiera.
Elles - Teatre Kursaal de Manresa - Teatro Barcelona
Elles - Teatre Kursaal de Manresa - Teatre Barcelona
¿Qué hacer hoy, 21 de noviembre, en Barcelona?
ELLES,unahistòriafamiliard’amorcapalpassat
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