DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES

Còmplices
Un monòleg que no deixa indiferent a ningú

DIVENDRES
19
NOVEMBRE
2010

21.00h

AUDITORI
MUNICIPAL
CERVERA

Un text dramàtic de l’escriptora Isabel-Clara Simó de notable riquesa i
complexitat. Un text amb el qual l’escriptora, tracta d’una forma
implacable un tema candent i de total actualitat, la violència de gènere,
del qual tots som d’una manera o d’una altre responsables. I en ser-ho i
en no fer res per tal que acabi, esdevenim d’una manera o d’una altra
Còmplices. És mol fàcil odiar un monstre, però Miquel, el protagonista
de l’obra, no ho és. És un treballador honrat, fruit del que li han
ensenyat; a ell i a nosaltres. Se sap culpable, però se sent innocent. I no
és tan diferent de mi. Ni de tu.. Encara que ens horroritzi sentir-nos
solidaris amb un criminal. Encara que ens aterreixi ser els seus còmplices.
A través de la seva confessió, una denúncia contra els maltractaments a
les dones, un crit tan esgarrifós com subtil, s’apodera de l’escena.....i del
públic.
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