
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3DONES, tres vides 
Diumenge, 18 de novembre- 18,30 h. 

  

CENTRE CÍVIC CAN PICAFORT  

Entrada gratuïta 

   25-N Dia internacional contra la violència masclista 



 

3 dones, tres vides 

 

REPARTIMENT

Venjança de Medea  . . .  ANTÒNIA COMAS 

 

Malifeta . . . . . . ADELA MIRA 

 

Roda de premsa . . . . FRANCESCA PALOU  

 
 

 
   

  Utilleria/Vestuari .  . . TeatrEROS  

  Dramatúrgia i direcció       . .  Francesca Palou 

Duració 50 minuts 

 
Contacte: Antònia Comas: 696 46 98 13 

 



 

Associació d’Amants del Teatre 

TeatrEROS 
C/ Dels Pins 5, Cala de Sant Vicenç 
07469 Pollença  CIF: G 57708323 
TEL: F. Palou: 677 48 74 39 – A. Comas:  696 46 98 13 
e-mail: galla046@yahoo.es 

  

SINOPSI 
Tres monòlegs de tres dones, de diferents èpoques parlen  de les seves vides els 
seus desigs, les seves lluites, els seus motius, les seves emocions, els seu poder, 
el seu atreviment, el seu dolor, les seves pors... Donar veu a les dones que han 
patit assetjament o judici social pel fet de ser dones. 

 

Malifeta; El cas d’una dona maltractada confegit amb testimonis de diferents 

dones. Una història plena d’esperança. 

 

Venjança de Medea; Els vertaders motius sobre les proeses d’aquesta maga, la 

primera feminista de la literatura. Una dona lliure i incompresa. 

 

Roda de premsa; sense complexes, una dona enumera els motius per seguir 

essent feminista en el segle XXI. Per als qui encara dubtau... 

 

REQUERIMENT TÈCNIC 
Llum general escena. S’adapta a qualsevol espai 

 

REPRESENTACIONS 
   25 novembre 2017 - Auditori d’Alcúdia 
   25 novembre 2017 - Club Pollença 
   16 desembre 2017 - Casal de Cultura d’Inca 
   9 març 2018 - Ciutadà Il·legal, Pòrtol (Marratxí) 
   17 de març, 2018 - Casa de Cultura, Campanet 
   17 de novembre 2018 - Centre cívic de Can Picafort 
   16 novembre 2019 - Mostra de Teatre de Consell, Cas Txeco 
   17 novembre 2019 - Mostra de Teatre de Son Espanyolet 
   29 novembre 2019 - Auditori de Santa Margalida 
   8 març, 2020 Teatre de Búger 
    

FOTOGRAFIES 

 https://photos.google.com/share/AF1QipNzBfMB_Hv-
ztfuEBEKKyz3wwPMwCzqmGj8nI0XwjfBsTdNmu1rmD6PYwTwFrFFqg?key=RlAzbXRoMjQ3aTR
kdEpvMlNIWlEzVDJJOW1YV09n 
 

PREMSA http://puntinformatiu.cat/contra-violencia-masclista-musica-teatre/ 

 

VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=iLlAYkTEtwA 

(2ª PART) https://www.youtube.com/watch?v=P04CVXZkc50 

https://photos.google.com/share/AF1QipNzBfMB_Hv-ztfuEBEKKyz3wwPMwCzqmGj8nI0XwjfBsTdNmu1rmD6PYwTwFrFFqg?key=RlAzbXRoMjQ3aTRkdEpvMlNIWlEzVDJJOW1YV09n
https://photos.google.com/share/AF1QipNzBfMB_Hv-ztfuEBEKKyz3wwPMwCzqmGj8nI0XwjfBsTdNmu1rmD6PYwTwFrFFqg?key=RlAzbXRoMjQ3aTRkdEpvMlNIWlEzVDJJOW1YV09n
https://photos.google.com/share/AF1QipNzBfMB_Hv-ztfuEBEKKyz3wwPMwCzqmGj8nI0XwjfBsTdNmu1rmD6PYwTwFrFFqg?key=RlAzbXRoMjQ3aTRkdEpvMlNIWlEzVDJJOW1YV09n
http://puntinformatiu.cat/contra-violencia-masclista-musica-teatre/
https://www.youtube.com/watch?v=iLlAYkTEtwA
https://www.youtube.com/watch?v=P04CVXZkc50


  

 

 

OBJECTIUS, VALORS, IMPACTE SOCIAL 
 
La versió inicial d’aquesta obra, 4DONES quATREvides, va néixer de la constatació 
de la necessitat de posar en escena, una vegada més, la situació de les dones 
maltractades, i la defensa dels principis del feminisme. La versió actual inclou 
només tres dels textos inicials,  dos textos d’actualitat, un d’ells confeccionat a partir 
de tres testimonis de dones maltractades (Malifeta) i l’altra, la justificació de la 
necessitat de la lluita feminista en l’actualitat (Roda de premsa). A més s’ha inclòs 
un text que beu de fonts literàries; revisa un dels personatges literaris més 
emblemàtics com a precursora de dona lliure (Medea). 
 
TeatrEROS s’ha afegit, amb aquesta obra al “Pacte social contra la violència 
masclista” impulsada per l’àrea d’Igualtat de l’IB Dona del Govern de les Illes 
Balears. 
 
 

 

          
     Punt Informatiu Pollença 
     Del 15 al 30 de novembre, 2017 


