de Laurent Gaudé

Direcció: Sergi Marí i Montse González Parera

L’àngel va dir a Lot i a la seva família: “Escapa, per la teva vida. No miris
enrere, ni et de<nguis en tota la planura...” Però la seva dona va mirar enrere i
es va conver<r en estàtua de sal.
(Gènesi 19, 17.26)

La Companyia
El projecte Dolça Sodoma meva és una producció de la companyia La Trup.
La Trup neix a Barcelona durant l’any 2011 en el marc de l’Institut del Teatre. En Sergi Marí i la Montse González Parera en són uns dels fundadors.
La Trup va començar amb el muntatge de Lucrècia o Roma libre, obra de Joan Ramis i Ramis, de 1769. L'espectacle va rebre el Premi BOTIL
(Balears Ofereix Teatre i Literatura) de 2011, i els premis al millor espectacle i al millor actor (Josep Mercadal) de 2012 de l'Associació de Teatres
i Auditoris Públics de les Illes Balerars. Durant la temporada 2013-14 va ser seleccionada per la Xarxa Alcover i es va estrenar a Barcelona al
Teatre La Seca-Espai Brossa (abril 2014) i va rebre també el Premi Serra d’Or al millor espectacle de la temporada.
La Trup va continuar el seu treball amb Antígona de Jordi Coca, estrenada al Teatre de Ponent de Granollers i ha fet gira per Menorca i Catalunya.
Més informació a: www.latrup.cat

Dades de contacte:
Nom i cognoms: Montse González Parera / Sergi Marí
Domicili fiscal: c/ Magallanes, 30, 2n-2a. 08004 - Barcelona
NIF de La Trup: G65967028
Telèfon de contacte: +34 666 973 672 / +34 676 999 679
Email de contacte: montse@latrup.cat / sergi@latrup.cat
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Interpretació: Enka Alonso
Dissenys d’espai, de so i de llum: Sergi Marí i Montse González Parera
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Sinopsi
Sal… temps… i aigua.
Una estàtua de sal, després de molt de temps, torna a la vida.
És l’única supervivent de Sodoma. Ella recorda i ens relata com
van ser els últims dies de la seva dolça ciutat perduda i
destruïda. I el seu testimoni tot ho capgirarà.

Sobre l’obra
La Bíblia és un text canònic d’especial importància. Són moltes les manifestacions literàries
que s’han produit prenent, amb diferents sentits, intensitats i intencions, la temàtica de “la
dona de Lot”.
“Sodome, ma douce”, publicada per primera vegada al 2010 en francès, és una reelaboració
i una ampliació d’aquest motiu cultural. Intenta reflectir els diàlegs i les personificacions
d’aquella altra versió que no ens va arribar mai: la versió de Sodoma.
Existeix la traducció a l’anlès feta per Olwen Fouéré.
Fragment:
LA NOIA DE SODOMA:
Us en recordeu de Sodoma?
Vinc d’una ciutat que no és més que aquest nom que pronuncieu amb horror.
Sodoma,
terra dels meus records.
(...)
Jo estic aquí,
entre vosaltres.
Jo sóc l’última noia de Sodoma.
Fa molt de temps que m’heu oblidat.
Somric.
Més informació a: www.laurent-gaude.com/laurent-gaude-3/theatre/sodome-ma-douce/
Escolteu,
escolteu, la pluja cau.
I jo torno a la vida.

Sobre els referents bíblics: la dona de Lot
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Aquest tòpic literari parteix d’un versicle bíblic, concretament el 26, del capítol 19 del Libre del Gènesi:

L’àngel va dir a Lot i a la seva família: “Escapa, per la teva vida. No miris enrere, ni et detinguis en tota la planura...”
Però la seva dona va mirar enrere i es va convertir en estàtua de sal.
Aquesta metamòrfosi fulminant que ocupa una sola línia ha donat lloc a diferents comentaris. Segons el que es diu a la pròpia
Bíblia i a diferents diccionaris bíblics sembla ser que aquest breu text seria l’explicació popular de la formació d’alguna penya
o d’un bloc de formació salina; fins i tot, s’arriba a especificar un pic de sal existent vora el penyasegat sudoccidental de
l’actual Mar Mort.
En aquest capítol del Gènesi se’ns narra la destrucció, per part de Yahvé, de les pecaminoses ciutats de Sodoma i Gomorra
que ofenien el Creador amb el “pecat contra natura” al qual donaren nom.
El capítol, a grans trets, podria resumir-se de la següent manera: dos àngels arriben a Sodoma i el pietós Lot els convida a
passar la nit a casa seva. Al poc temps els sodomites s’apleguen davant la porta de Lot per tal d’abusar dels nouvinguts. Lot
proposa als exaltats que es quedin amb les seves dues filles verges per a que fassin el que vulguin amb elles. Hem de dir que
l’honor d’una dona –o de dues– valia aleshores menys que el sagrat deure de l’hospitalitat. Els de fora de la casa no
accepten el tracte de Lot i els àngels, per a defensar-se, els deixen cecs. Els emissaris de Déu s’emporten Lot, la seva dona i
les seves filles fora de la ciutat, en direcció a Zoar, atés que van a destruir Sodoma. Adverteixen a Lot, com a condició que no
mirin enrere. Serà en la fugida quan la dona de Lot realitza el gest prohibit i es castigada i convertida en estàtua de sal per
sempre més.

1A partir de l’estudi: Oviedo, Jordi (2007) “La dona de Lot: de la Bíblia al tòpic literari” [article en línia] Extravío. Revista electrónica de literatura comparada, núm. 2. Universitat de València. ISSN: 1886-4902. [Consulta: 10/10/15]

http://www.uv.es/extravio

Sobre la nostra lectura
Fins aquí la versió bíblica. Però, i si aquesta dona de sal,
tornés ara a la vida? Aquesta és la proposta de Dolça
Sodoma meva: escoltar el seu testimoni directe que fa
miques la història oficial.
Pandora, Lilith, Eva, María... Pertanyen a una cultura
patriarcal que ha redefinit el lloc de la dona en el món al
transformar la seva antiga condició de “subjecte” en la d’
“objecte” al servei d’una ideologia, sigui religiosa, política o
social, restringint la seva pròpia naturalesa al paper de
Mares o Verges com a conseqüència del rebuig a la seva
sexualitat interpretada com a desordre, subversió i pecat.2
Qui ens reclama una vida de sacrificis? És possible el
paradís a la terra? Per a qui són les dones un problema?
Un gran tema mític, presentat sota una mirada
contemporània.

A partir de l’estudi: Porro Herrera, MªJosé. (2002). “Diosas, vírgenes y madres o el peso del imaginario patriarcal femenino en la cultura occidental” [article en línia] Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, núm. 142. ISSN: 0034-060X.
Pags. 279-294. [Consulta: 14/11/16] http://http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/6240/braco142_2002_4.pdf?sequence=1
2

Imatges

El naixement de Venus de BoCcelli
(1482-1486)

Rita Hayworth a Gilda (1946)

Sobre l’autor
Laurent Gaudé
(París, 1972) Dramaturg i escriptor francès. Premi Goncourt (2002 i 2004). Format en Lletres modernes a la Sorbona
i estudis teatrals a París.
El 1997 va publicar la seva primera peça teatral "Onysos le furieux", que va ser representada per primer cop l'any
2000 a Strasbourg (Teatre Nacional) amb la posada en escena de Yannis Kokkos, i el 2001 la primera novel·la "Cris".
El 2002 va guanyar el Premi Goncourt des Lycéens, amb la novel·la "La mort du roi Tsongor”i el 2004 el Goncourt per
"Le Soleil des Scorta”, novel·la traduïda en 40 països i que abans de rebre el premi ja havia venut 80000 exemplars.
A part de la seva activitat com a autor també publica articles en les revistes "Les Temps Modernes" i "Alternatives
théâtrales”.
Com a curiositat, a França el 2015 les proves de llengua francesa del batxillerat van incloure un comentari de text de
l'obra de Gaudé, "Le Tigre bleu de l'Euphrate”.
Més informació a: www.laurent-gaude.com

CV equip
Enka Alonso
Llicenciada en Filologia Hispànica per l'UAH, Diplomada en Art Dramàtic per l'Escola
Bululú 2120 i en Estudis musicals pel Conservatori professional de música de Menorca.
Ha desenvolupat la seva carrera com a actriu a Madrid, Illes Balears i Barcelona. Ha
participat en obres tan emblemàtiques com "La vida es sueño" de Calderón de la Barca
(Alicia Sánchez), "Cimbelino" de Shakespeare (César Barló), "Lucrècia" de Joan Ramis
(Sergi Marí), "La gavina" de Txékhov (Boris Rotenstein) o "La importància de ser
Frank" d'Oscar Wilde (Emilià Carilla), entre d'altres.
Com a actriu de TV ha participat a les sèries: "Llàgrima de Sang", "L'Anell" i "Migjorn"
d'IB3; i "La Riera" de TV3. En cinema la podem veure en pel.lícules com "Pruebas" de
Jaime Bartolomé, "Alzina" d'Omar Delorage i "El club de los buenos infieles" de Lluís
Segura.

Interpretació: Enka Alonso

CV equip

Direcció: Sergi Marí i Montse González Parera

Sergi Marí
Sergi Marí (Maó, 1962) és cofundador i director de la companyia de teatre La Trup. Llicenciat en Ciències
Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985). Actualment especialitzat en gestió i
recerca social i del medi ambient.
És llicenciat en Direcció i dramatúrgia per l’Institut del teatre. Abans s’ha format a les Aules Municipals de Teatre
de Maó, i ha fet diversos cursos de Teatre i pallassos, de Tècnica vocal i corporal , de Tècnica Alexander, de
Clown, d’Interpretació impartit per Jorge Picó i Sergi López . Va ser becat per formar-se a l'Université Paris III
(Sorbonne Nouvelle) sobre el teatre francès del s.VXII. També ha estat productor de La Clota Companyia de Teatre
amb la direcció de Pitus Fernández. Soci fundador de la companyia de teatre professional Moll Oest Espectacles
(2008). Ha participat com actor, dramaturg i/o ajudant de direcció en múltiples muntatges a l’Ateneu de Maó i al
Teatre Principal de Maó: “Juicio a Oscar Wilde” amb direcció de Juan Cubas, “Revolta de Bruixes” amb direcció de
Pitus Fernández, “Carmen” , “Estíma’m una mica (encara que sigui mentida)”, “Esvalot a Baixamar” de Carlo
Goldoni, entre d’altres. Col·labora en la dramatúrgia, ajudant de producció i ajudant de direcció de “Assajant
Albertí” producció original de La Clota Companyia de Teatre, a partir de textos de Vicenç Albertí (Premi Crítica de
Serra d'Or 2011). Ha portat l’edició, introducció i proposta didàctica de Mar i cel, d'Àngel Guimerà. Editorial La
Galera. Barcelona, 2011. Producció, direcció i estrena de Lucrècia o Roma libre, obra de Joan Ramis i Ramis, de
1769. L'espectacle ha rebut el Premi BOTIL (Balears Ofereix Teatre i Literatura) de 2011, i els premis al millor
espectacle i al millor actor (Josep Mercadal) de 2012 de l'Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes
Balerars. Durant la temporada 2013-14 ha estat seleccionada per la Xarxa Alcover i s'ha estrenat a Barcelona al
Teatre La Seca-Espai Brossa (abril 2014). Premi Serra d’Or al millor espectacle de la temporada (2013-2014).
Dramatúrgia de l'espectacle Antígona, de Jordi Coca, dirigit per Montserrat González Parera i estrenat al Teatre
Ponent en febrer de 2014. És membre del jurat del Premi Born de textos teatrals, convocat i organitzat pel Cercle
Artístic de Ciutadella.

Direcció: Sergi Marí i Montse González Parera

CV equip
Montse González Parera

Montse González Parera (Mollèt del Vallès, 1980) és llicenciada en Direcció i dramatúrgia
per l’Institut del Teatre, llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
i doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Formada com actriu a Nancy Tuñón
(Barcelona), La Cuarta Pared (Madrid) i Teatro San Martín i al Celcit (Buenos Aires).
Va ser cofundadora de la companyia Baraka (Madrid, 2005). Actriu i productora en El
amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardín girat per Madrid, Londres i Festival Fringe
d’Edimburg. Assistent de direcció de Sergi Belbel en Agost, al Teatre Nacional de
Catalunya. Membre stagère del comité de dramatúrgia del Théâtre Ouvert de París.
Productora de Trossos de la companyia Obskené i road manager de la gira per Catalunya.
Cofundadora de la companyia La Trup (Barcelona, 2011). Productora de Lucrècia o Roma
libre dirigida per Sergi Marí (Premi Bòtil, 2012; Seleccionada per la Xarxa Alcover,
2013). És membre de grups de recerca a la Universitat de Barcelona i a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Té diverses publicacions científiques i divulgatives de caire
nacional i internacional sobre el teatre en la seva dimensió formativa. Ha realitzat
nombrosos tallers i conferències a diverses ciutats d’Espanya, Portugal, França, Angentina,
Brasil, Costa Rica o Algèria.
Actualment combina la tasca teatral a la Companyia La Trup amb la tasca docent i
investigadora a la Facultat de Ciències de l’educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Espai

Disposició frontal de 4-6 metres d’ample x 3-5 metres de fons.
L’espai és ajustable a les condicions.
Al centre de l’escenari hi ha un pedestal.
L’espai representa una cova on l’estàtua de sal ha estat tots
aquests anys. I cau la pluja (efecte de so i llum) i torna a la vida.

Fitxa tècnica (ajustable)

Il·luminació

Una proposta pot ser:
7 PC 1000W (amb viseres i porta-ﬁltres)
1PAR 1000W
2 RETALLS 500W
6 Quarsos 500W
Filtres

So
Reproductor, ampliﬁcador i altaveus.

Simulació en un teatre

Escenograﬁa (Teatre Principal de Maó)

