
El teatre invisible és aquell que fa dubtar al públic que ho veu, 
sovint de forma casual i involuntària, de què allò que estan con-
templant pertany o no a la vida real. 
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SINOPSI
------      HORACIO LADRON DE GUEVARA

Discussió itinerant d'una parella que ve de viatge. Tots 
dos amb motxilles a l'esquena. S'aturen en un lloc, deixen 
la motxilla a terra, i ell, emprenyat, treu a la llum les queix-
es d'un cap de setmana desastrós. La seva ràbia fa que 
vagi traient roba de la motxilla i llençant-la a terra. I de-
sprés ella, com un mirall, repeteix la situació. Amb astúcia, 
van creant un cercle al seu voltant, amb la roba de tots 
dos.

La "discussió" no té guanyadors ni perdedors, tan sols 
mostra les desavinences d’una parella submergida en la 
cultura masclista i heteropatriarcal.

La conversa està farcida de frases masclistes què, ma-
lauradament, seran fàcilment reconeixibles per a tothom 
que les escolti, ja que pertanyen a la violència verbal dins 
l’àmbit de la parella, i aniran evolucionant cap a l’abús 
sexual, per acabar amb la recitació d’unes frases 
típiques i tòpiques que intenten justificar els abusos per 
part de l’actor i la resposta, a càrrec de l’actriu, que diu, 
enen veu alta i clara; “NO ES NO” (que rima amb la paraula 
final de cadascuna de les frases justificatives esmenta-
des) i va encoratjant al públic a que la repeteixi en veu 
alta, acabant l’acció o accions * amb un crit unànime, 
aconseguint així la reivindicació pública que cerquem.

*Cal que decidim plegades les següents qüestions:

A)  Si es vol fer una sola acció itinerant o vàries, més 
curtes, és clar.

B) En el primer cas, recomanaríem que el final es fes amb 
equip de so, i dos micròfons de peu, un per a cadascuna 
dels personatges. Per donar-li més èmfasi, importància i 
“institucionalitat” recomanem també disposar d’un faris-
tol des d’on es llegiria el NO ES NO.

C) En el segon cas, si es volen acabar amb el NO ES NO 
cadascuna de les accions, o bé fer un sol tancament, al 
final, per a tothom, tal com suggerim en l’apartat anterior. 
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INFORMACIÓ &

PUNTS IMPORTANTS

------      HORACIO LADRON DE GUEVARA

Recomanem fer l’acció en castellà, ja que és un idioma 
que sona molt més dur, contundent i altisonant i remet 
molt millor a les situacions que es descriuen en l’acció o 
accions.

ElEl responsable de l’acció, en aquest cas l’Horacio Ladrón 
de Guevara, tindrà una conversa telefònica prèvia amb 
la persona tècnica responsable per si cal adaptar l’acció 
a la idiosincràsia del lloc a on es realitzi. I també es pac-
taran tots els temes logístics, hora d’arribada, lloc, etc.
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