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PR1NC3SA [PRINCESA]

TÍTOL

La creació d'aquesta obra queda motivada per la nostra necessitat de reflexionar sobre la 
identitat de gènere i la reproducció de rols de gènere dins de la cultura del consum al s. XXI. 

Prenent les paraules de Julia del Carmen Chávez Carapia, de la seva obra Perspectiva de género:

Els rols de gènere serien l'expressió pública de la identitat de gènere, i "es formen mitjançant el 
conjunt de normes, prescripcions i representacions culturals que dicta la societat sobre els 
comportaments esperables per a un sexe determinat.”

En aquesta creació, posem el focus en les dones, com a col·lectiu especialment vulnerable a la 
realitat que comporta tota aquesta problemàtica.

Són les dones les principals afectades pel que el sociòleg francès Pierre Bourdieu anomena la 
dominació masculina en la seva teoria sobre la violència simbòlica.

Pierre Bourdieu explica com interioritzem i naturalitzem les relacions de poder, convertint-les en 
evidents i inqüestionables. Aquesta violència invisible i implícita, no només està socialment 
construïda, sinó que també determina els límits dins dels quals podem percebre i pensar la 
relació masculí-femení. Per tant, la societat en el seu conjunt és còmplice de la construcció 
d'aquests esquemes asimètrics de poder, que reproduïm de forma automàtica i que tenen un 
profund impacte en la definició de la identitat de les persones.

Michel Foucault va dir "el poder està a tot arreu". Per identificar la violència simbòlica el primer 
pas és identificar que aquest tipus de violència s'exerceix a través de totes les estructures socials 
(família, escola...). I avui dia, amb gran virulència, a través dels mitjans de comunicació, la 
publicitat i l’oversharing (la sobreexposició a través de les xarxes socials).

Tampoc podem obviar la importància que té la cultura del consum en la presentació del 
problema. Com exposa José María Zamora en el seu article El consumo como cultura:

LA VOLUNTAT TEMÀTICA

“(...) el consum s'ha convertit 
en un fet global en el qual 

estan implicades pràctiques 
socials, identificacions i 

ensomnis i que, per tant, 
abasta la totalitat de la 

nostra vida, un fet global 
que s'apodera dels nostres 

espais i temps, redefinint les 
nostres identitats.”
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Des de Colectivo Momentánea, a través d'aquesta peça, volem llançar les següents preguntes:

· Quina responsabilitat tenim cadascun de nosaltres com a consumidors acrítics en l'assumpció 
dels rols de gènere?

· Quina responsabilitat té la cultura del consum com a generadora d'identitats al s. XXI 
especialment entre el jovent?

PR1NC3SA és un peça creada a partir de diverses disciplines, les quals queden agrupades en dos 
espais complementaris com a eixos vertebradors de la dramatúrgia:

Espai sonor

Desenvolupat gràcies a la interacció de la paraula escrita i la música electrònica en la seva faceta 
més emocional i abstracta.

Hem creat una suite sonora sobre la que es desenvolupa l'adaptació del text poètic Princesa de 
Sergio Escalona, al voltant de la creació i la interpretació musical de Pia Nielsen i la 
interpretació de l’actriu Neus Penya-roja.

Espai escènic

A nivell escenogràfic, es planteja un escenari essencialment nu, sense referències espacials 
específiques, ocupat pel cos i els records de la protagonista.

Es persegueix explorar un camí narratiu a través de les textures sonores i de la interpretació, 
transportant aquestes emocions al llenguatge corporal mitjançant la dansa, gràcies al treball de 
la ballarina i coreògrafa Eulàlia Bergadà i reforçat pel vestuari dissenyat i confeccionat per les 
alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior "Vestuari a Mida i Espectacles" de l'Institut Anna 
Gironella de Mundet de Barcelona.

Amb elles es va produir un diàleg molt enriquidor sobre el paper que tenen els estereotips de 
gènere a partir de la indumentària, especialment en les dones.

LA VOLUNTAT ARTÍSTICA
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Princesa en realitat es diu María. És una noia corrent, que podria viure a qualsevol gran ciutat 
occidental. Intenta fer front a unes circumstàncies familiars adverses que no li permeten 
madurar i reflexionar sobre les seves emocions amb la suficient distància.

A través d'una sèrie de moments vitals decisius, entendrem el procés de qüestionament personal 
que es produeix dins de Princesa: pors irracionals, mecanismes de defensa i reaccions 
automàtiques, que d'alguna forma han estat inoculades en ella des de l'exterior pel simple fet de 
ser dona.

SINOPSI

Tot i que la peça fonamentalment va dirigit a un públic adult, 
ens hem proposat una tasca arriscada:

Parlar-li també als joves dels perills que comporten els 
estereotips i els rols de gènere.

Ens resulta molt estimulant la possibilitat de dialogar 
mitjançant aquesta proposta amb persones que es trobin en 
un procés de maduració, d'exploració íntima, que desitgen 
enriquir el seu punt de vista.

Treballem perquè les institucions públiques així com les 
entitats privades, ens donin l'oportunitat de realitzar 
activitats i tallers paral·lels a la representació de l'espectacle 
per a afavorir que els joves reflexionin sobre la identitat i el 
gènere.

A QUI VA DIRIGIT?

L'espectacle es pot entendre com un monòleg interior deconstruït en tres elements.

Princesa queda representada per tres parts fonamentals de si mateixa:

· Les seves emocions, vehiculades mitjançant la música i la veu de Pia Nielsen.

· Al seu cos, a través de la interpretació i el treball corporal de Eulàlia Bergadà.

· Al seu subconscient, materialitzat a través de la interpretació de Neus Penya-roja. 

PLANTEJAMENT INTERPRETATIU
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DRAMATÚRGIA (Fragment)

El següent fragment de la dramatúrgia correspon a la primera part de la peça, anomenada 
"Expectatives":

Hola, em dic Princesa… No, em dic María. Això de Princesa va ser cosa del papa.

A l'hospital, en néixer, em van posar als seus braços, va mirar a la mama amb llàgrimes als ulls i li va 
dir: mira Dolores, aquesta és la meva princesa i la seva vida serà de color de rosa.

El seu alè feia olor de tabac , la seva roba a suor. Els seus braços eren forts , la seva veu profunda. 
Em vaig enamorar d'ell a l'instant.

Em va acariciar el cap, es va inclinar cap a mi i em va fer un petó llarg al front.

A la mama també li feia petons llargs al front, per a desarmar-la de cop al fragor de les seves baralles, 
intentant guanyar temps, creient que així podria esquivar el desastre.

Amb aquell petó, el papa em va fer sentir escollida per a una missió impossible: que les coses fossin 
diferents. Missió de filla. I no hi havia “plan B”. Així era ell.

Enmig de l'habitació, des del llit, suant i exhausta, la mama ens mirava amb neguit animal. Es va 
retirar els cabells mullats de la cara i va començar aquest gest tan seu d'agitar nerviosament les mans 
perquè li donessin alguna cosa. I… aquesta cosa era jo!

Molt aviat em vaig adonar que existeixen dues meitats.

Però jo estava ocupada plorant, estenent els meus braços i les meves cames fora de control, intentant 
amb els meus minúsculs dits agafar-me a l'aire. Aliena a la fragilitat d’aquell present i a la fràgil vida 
que m'esperava en un tres i no res:

Vaig néixer dona, 
vaig néixer princesa 
i vaig néixer amb la promesa d'una vida de color de rosa.

Tres quilos i mig d'expectatives havien arribat al món!
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FITXA ARTÍSTICA

Direcció i dramatúrgia
Sergio Escalona

Música original
Pia Nielsen

Coreografia i interpretació
Eulàlia Bergadà

Interpretació
Neus Penya-roja

Producció
Carlos Gallardo

Disseny d’il·luminació
Ivo Garcia Suñé i Mario Andrés

Fotografia i video
Nina Solà i Júlia Girós

Vestuari
Alumnes Institut Anna Gironella de Mundet 

Edició de Vídeo
Sergio Escalona

Disseny Gràfic/Web 
WeLoveWebs, S.L.

Eulalia Bergadà

Pia Nielsen

Neus Penya-roja
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Estudia Història de l'Art a la Universitat de Málaga, que 
complementa formant-se com a Tècnic en Fotografia artística a 
l'escola d'Arts Aplicades i Disseny “Sant Telmo” de Málaga. Alhora 
participa a diferents convocatòries artístiques, destacant IMAGO 
2000 (Salamanca), impartit per l'artista Daniel Canogar, així com 
seminaris impartits per artistes com Chema Cobos o Rogelio López 
Cuenca, al Museu Casa Picasso (Málaga). 

L’any 2002, veu la llum el seu poemari “El Quemasangre”, dins de la 
col·lecció “Monosabio” publicada per l'àrea de Cultura de 
l'Ajuntament de Málaga. Aquell mateix any es trasllada a Barcelona, 
on continua vivint en l'actualitat.

El 2004 escriu el conte infantil “Baila el Bosque”. La seva adaptació va donar vida a l'espectacle “El 
Bosc com balla” creat per la companyia “Cal Teatre” al 2016, seleccionat per a participar al 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL 2018 (Barcelona) i al festival FETEN 2019 (Gijón), al qual també va 
participar en el disseny de l'escenografia i els titelles. El 2019 participa amb “Cal Teatre” a la creació 
dels personatges del seu espectacle “Joc de Cadires”, seleccionat per a participar la MOSTRA 
D'IGUALADA 2019 (Barcelona), FETEN 2020 (Gijón) i a la XARXA DE TEATRES ALTERNATIUS 2021.

Sergio Escalona

EQUIP ARTÍSTIC

Cantant, compositora i actriu danesa establerta a Barcelona des del 
2001. Va estudiar interpretació teatral a La Riereta (2001-2003), 
música moderna i jazz a l´Aula del Conservatori Liceu amb cant com 
a especialitat (2004-2008) i producció de música electrònica a 
Microfusa (2011-2012).

Ha creat nombroses bandes sonores per a obres de teatre i circ, 
ràdio, vídeo art, vídeo d'animació i documentals.

L’any 2009 comença la seva carrera musical en solitari sota el 
alter-ego Miss Q. Amb aquest projecte ha realitzat gires per tota 
Europa, ha publicat 3 discos (2 d'ells produïts pel músic català 
Guillamino i un produït per ella mateixa) i ha col·laborat com a 
compositora i vocalista a altres projectes musicals de gran diversitat.

Com a actriu i músic ha treballat amb la companyia de teatre físic loscorderos.sc (La Banda de la fi 
del món, Soterrani còsmic) i forma part de la companyia de teatre Antiga i Barbuda (La Ballarina, 
Cavall de Ferro). Amb totes dues companyies ha realitzat gires extenses per tot l'estat espanyol, 
França, Bèlgica i Xile.

Compagina des del 2008 la seva carrera artística amb l'ofici de docent de tècniques vocals per a 
actors i altres professionals, imparteix classes de cant i fa supervisió vocal en treballs escènics.

Pia Nielsen
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Graduada en dansa clàssica i contemporània, post-graduada per la 
Cia. IT Dansa, graduada en Coreografia del CSD (Carrera Superior de 
Dansa) a l’Institut del Teatre (Barcelona).

El 2015 crea la seva pròpia companyia on ha coreografiat i dirigit 
diverses peces com Flying Pigs, estrenada al Graner i al Convent dels 
Àngels del Macba (Barcelona 2015), The Sinners (2016) i Gold Dust 
Rush amb el qual guanya el “Premi Institut del Teatre” amb 
producció en el Festival Grec 2016 (Barcelona), Nixie (deep inside) 
dins del programa INEXCHANGE (Tilburg, Holanda).

Actualment ha creat i dirigit la seva última obra Very Very Slightly, 
coproduïda amb el Mercat de les Flors (Barcelona) i el Teatre Principal de Palma (Mallorca).

Com a ballarina ha treballat a creacions destacades com In Casi i The New Piece de la Cia. United 
Cowboys (Holanda), El Cant dels Cavalls de Lipi Hernández (Festival Salmon, el Mercat de les Flors), 
Half Past Four Under The Chandelier (Modul Dansi Project - Mercat de les Flors), Je suis l'autre de 
Mizar Martínez; Tristeego i Plena de Flores la meva Boca de Miryam Mariblanca; Taiko (Ió Garnika - 
William Forsythe).

Eulàlia Bergadà

Artista performativa, poeta i dramaturga. Llicenciada en 
interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona a l'especialitat de 
text. Anteriorment ja s’havia iniciat a l’estudi del teatre a València en 
diferents escoles com a Escalante i l'Escola de l'Actor.

Membre actiu de la companya Arts performing lab. des del 2008 fins 
al 2012 on va interpretar “El Tro” entre d’altes. Es forma també de 
manera específica en teatre físic, dansa i cant. Combinant tècniques 
de teatre-dansa tradicional com la Indú Odisi, amb d’altres més 
actuals com la tècnica Grotowski.

El 2012 inicia un procés de creació i recerca d'un llenguatge propi i 
el 2013 presenta la seua primera peça en solitari “Rara Avis Fue Sirena”. A aquest, li segueixen 
d’altres muntatges com “La Meua Vida de Diamant” i “Púrpura o quan la Sang Esclata al Cos 
Insubmís”.

Imparteix classes d’arts performatives als cursos ACCIÓ-CREACIÓ. Ha participat com a actriu o 
directora a diverses peces de teatre i microteatre en diferents sales de Madrid i en encontres de 
poesia en espais com La Tabacalera.

En 2021 ha estrenat la versió en viu de la seua darrera obra “Las Batas que se Abren por Detrás” en 
l’església de Sant Domenc de Xàtiva. D’aquesta peça va fer una versió digital durant el confinament 
(2020) dintre del marc Cultura a Casa del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana.

Neus Penya-roja
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