
Un projecte artístic multidisciplinari d’homenatge a les dones
deportades als camps de concentració i víctimes del nazisme. 

www.vivesmemoria.cat
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1.- EL PROJECTE

1.1 VISIÓ

VIVES! és un projecte que comença a perfilar-se en el moment de la mort de Neus 
Català, el 13 d’abril de 2019 a 103 anys, amb la pretensió d´iniciar-se durant el 2020 i amb 
el pro- pòsit d´enaltir el 75è aniversari de l´alliberament del camp d´extermini d´Aus-
chwitz-Birkenau.
Neix de la voluntat d’explorar artísticament els ressorts de la resiliència, la solidaritat, la 
dignitat  i l’esperit de supervivència de l’ànima humana en un context de gran injustícia, 
patiment i mort. S’inspira en les dones que no només van lluitar i sobreviure a l’inimagi-
nable sinó que van relatar amb tota la cruesa la seva experiència i la de les seves com-
panyes: Neus Català i Charlotte Delbo com a exemple de lluita, supervivència i memòria. 

Pel context de restriccions que ha generat la pandèmia del covid-19 ens hem trobat  amb 
la necessitat de posposar l’inici del treball  per presentar-lo durant el període 2021-2025, 
amb la finalitat de portar-lo  a terme entre el 75è i el 80è aniversari de l´alliberament dels 
camps de concentració.

1.2 CREACIÓ

Gisela Vicenç i Montse Canals, després de la creació d’Ofrena, espectacle on la dansa
balla la paraula i la música acompanya la veu, continuen fent recerca sobre el paper de les 
dones en la nostra història.

L’any de la mort de Neus Català i Conxita Grangé (2019), les últimes supervivents catala-
nes dels camps d’extermini nazis, ens sorgeix d’immediat la necessitat i gairebé el deure 
de seguir donant vida al seu testimoni i al d’altres dones supervivents.

La Neus Català deia:
“Vull veure-ho tot. Veure per poder-ho explicar.
Explicar a tothom el que els meus ulls han vist. Perquè és un deure.
Perquè he sobreviscut i tinc un deure moral vers les dones, les grans oblidades, que van 
morir als camps de la mort”.

Dones que van ser explotades, que van sobreviure, dones assassinades, dones que van 
veure morir els seus fills i filles, dones víctimes d’experiments, dones deportades, exilia-
des,… què en sabem de les seves vides, de les seves lluites, dels seus anhels?
VIVES! emergeix d’aquesta pregunta. 

Afortunadament ens han arribat testimonis de les que van sobreviure. Elles van narrar les 
seves experiències als camps, van donar veu a les seves companyes mortes i van haver 
d’afrontar el costós camí després de l’alliberament per fer-se un lloc entre els vius.

VIVES! pren totes aquestes veus per homenatjar-les a elles, les oblidades per una història 
escrita pels homes vencedors. També per reivindicar-les, no només com a víctimes, que 
ho van ser, sinó també i sobretot com a lluitadores i resistents. En la història dels conflic-



tes es sol esmentar les dones només com a víctimes, com a subjectes passius, i s’obvia i 
es desconeix el paper actiu que van tenir com a combatents i com a presoneres polítiques 
vinculades a moviments de resistència contra el feixisme. Personalitats com Neus Català 
i Conxita Grangé, Mercè Nuñez Targa, Carme Gardell Carola i un inacabable reguitzell de 
dones (moltes d’elles encara anònimes) ens donen l’oportunitat de restablir la memòria 
històrica, dignificar la seva lluita i fer-la conèixer a les noves generacions per tal que mai 
més sigui menyspreat el seu paper ni el de cap dona en la història. 

Elles com a paradigma, elles com a referent, elles que van ser tantes i es projecten sobre 
les dones que al món lluiten i resisteixen injustícies i desigualtats. Elles, les veus i els 
rostres de la vida que malden per no ser oblidades.

La recerca ens porta a la trilogia de Charlotte Delbo Auschwitz i després, testimoni
imprescindible per conèixer la vida de les dones als camps de concentració i obra literària 
de gran qualitat narrativa i poètica.
Si les vides de lluitadores, combatents i supervivents de Neus Català i Conxita Grangé, un 
referent proper, són la força impulsora del projecte, la vida i l’obra de Charlotte Delbo és 
la força inspiradora; la bellesa i cruesa de la seva obra nodreix d’un material de gruix artís-
tic l’impuls i la voluntat inicials d’explorar vivències i testimonis.

És doncs amb elles que iniciem el procés de documentar-nos amb tota mena de testimo-
nis, escrits i audiovisuals,* i la recerca dels textos que nodriran l’espectacle. La selecció 
dels textos travessa múltiples lectures, de Fugir era el més bell que teníem, de Marta 
Marín-Dòmine, una reflexió-homenatge sobre l’exili, la memòria, la pèrdua i la transmis-
sió del dolor, a El monstre de la memòria, de Yishai Sarid, un assaig sobre la construcció 
de la memòria sense concessions al sentimentalisme, passant pels testimonis punyents de 
Ginette Kolinka a Regreso a Birkenau, de Marceline Loridan-Ivens a I tu no vas tornar, de 
Mercè Núñez Targa a El carretó dels gossos, de Liana Millu a El fum de Birkenau, o de 
Heather Dune Macadam a 999 Les primeres dones d’Auschwitz i per novel·les clàssiques 
com Si això és un home, de Primo Levi, K.L. Reich d’Enric Amat Piniella, i textos que abra-
cen tots els aspectes de l’ascens, l’expansió i la caiguda del nazisme.

VIVES! és un projecte de creació conjunta d´un equip artístic i tècnic multidisciplinari:

Art Estudi s’encarregarà de l’espai escènic, la il·luminació i les projeccions, el vestuari i el 
material gràfic. En el transcurs de la creació es dissenyarà un espai en concordança amb 
el moviment, la música i els textos. Durant el viatge a Polònia es registrarà material visual 
que  posteriorment   s’utilitzarà  al  llarg  del  procés  de  creació  i  en  l’espectacle.  La 
il·luminació ens permetrà crear diferents atmosferes segons les necessitats del moment. 
Dissenyarem i confeccionarem el vestuari de tal manera que ajudi a entendre els perso-
natges i les situacions. L’ambientació de l’espectacle també tindrà veu pròpia.

La música anirà a càrrec de Xavi Molina. Durant el procés de creació, proposarà, crearà i 
compondrà la música adient al que l’escena i el moviment de les intèrprets demana en 
cada moment. Amb la interpretació en directe amb diferents instruments de vent (saxos, 
clarinet, flauta) i amb el so degudament processat a través de pedals d’efectes analò-
gics, el músic recrearà en cada moment de l’espectacle les composicions elaborades a 
partir de l’experiència viscuda en la creació d’aquest projecte. Gràcies a la tecnologia el 
músic pot abastar i recrear tots els ambients necessaris per vestir la música dels senti-



ments que provoquen els textos i acompanyar i dialogar amb la dansa.

La creació de la dansa, la interpretació i la rapsòdia seran a càrrec de Montse Canals, 
Natàlia Entrocassi i Gisela Vicenç. Es portarà a terme amb tècniques d’improvisació i 
com- posició instantània combinades amb la creació d’una estructura i d’un guió.

La selecció de textos anirà a càrrec de Gisela Vicenç. L´espectacle es nodreix principal- 
ment de les veus de les dones a través dels seus testimonis: fragments dels escrits de 
Neus Català i Charlotte Delbo i altres textos de caire narratiu, poètic, assagístic, testimo- 
nial i de recerca periodística. Testimonis acompanyats d’alguns textos propis que s’en-
dinsen en les experiències del dolor i la seva transmissió, en la resiliència i la sororitat, 
sense ometre la misèria moral i l’esfondrament de tota dignitat humana.

Paral·lelament a la recerca d’informació,  la creació de l´espectacle i les activitats paral·le-
les, es farà el seguiment i documentació de tot el procés de creació des de la primera 
trobada. Marta Culla farà el seguiment fotogràfic I Gisela Vicenç coordinarà el seguiment 
documental.

*veure Bibliografia a l’Annex



2.- OBJECTIUS

1. Donar vida i continuïtat al testimoni de dones supervivents del genocidi nazi.

2. Unir diferents disciplines artístiques.

3. Apropar la dansa, la rapsòdia i la música a tota mena de públic.

4. Donar a conèixer un procés de creació des de bon principi, com una forma d’apropar 
el fet artístic des de l’embrió a l’espectacle final.

5. Fer conèixer els textos, alguns de gran qualitat literària, que han escrit dones supervi- 
vents dels camps nazis.

6. Contribuir a despertar l’esperit crític envers tota forma d’autoritarisme.

7. Posar en valor la memòria històrica com a eina educativa.

8. Proposar una reflexió sobre les formes de l'autoritarisme  i el feixisme en la societat 
actual: camps de concentració i genocidis.



3.- ACTIVITATS PARAL.LELES

1. Viatge de tot l’equip a Polònia i Alemanya per visitar camps de concentració.

Havent realitzat un intens treball de recerca i documentació sobre testimonis de dones
deportades que van sobreviure a experiències inconcebibles, el nostre determini és 
portar a terme un viatge de tot l´equip tècnic i artístic de VIVES! a Polònia i Alemanya per 
visitar camps de concentració, treball forçat i extermini nazis on hi van deportar dones. El 
nostre objectiu és acréixer el coneixement adquirit amb la vivència personal i iniciar el 
treball de documentació audiovisual per a la creació.

La visita a aquests camps representa per a nosaltres l’impuls creatiu per a complementar 
tot el treball de recerca documental mitjançant l’experiència personal de trepitjar els 
espais de l’horror on la cruesa humana va superar totes els límits imaginables. És per 
aquest motiu que considerem fonamental realitzar-lo amb tot l’equip de creació. Prete-
nem fer un seguiment gràfic i visual del viatge que donarà en tot moment suport al pro-
jecte i serà el complement indispensable per documentar-ne tot el procés de creació.

El viatge inclou la visita a la ciutat de Berlín, amb un propòsit documental de visita d’es-
pais complementaris (Museu de la Topografia del Terror, Story Bunker, Casa de la Con-
ferència de Wannsee, la Nova Sinagoga, Museu d’Història d’Alemanya etc.) que ens han 
de permetre aprofundir en el coneixement dels camps de concentració i del seu context 
històric.

2. Documental sobre el viatge i sobre el procés de creació. Mostra itinerant.

3. Llibre sobre el procés de creació de l’espectacle.

4. Peça escènica amb audiovisual i documentació del viatge per a portar-la als instituts 
d’educació secundària. La proposta és oferir als centres tot el projecte en el seu conjunt 
en un format reduït: adaptació de l’espectacle a petit format, amb pocs requeriments 
tècnics i modulable a diferents espais, més l’àudiovisual i una exposició amb un recull de 
documentació per tal d’afavorir un espai de debat.



4.- CALENDARI D’EXECUCIÓ

Abril 2019. Punt de Partida.
Gisela Vicenç, Montse Canals i Xavi Molina es coneixen artísticament amb la 
creació i representació d’OFRENA, espectacle de dansa, poesia i música que 
té com a eix vertebral el paper de la dona entorn de la maternitat. 
Impulsades per la mort de la Neus Català i la Conxita Grangé i el moment 
polític i social de l’època que elles van viure, sorgeix la idea d’una nova crea-
ció per donar a conèixer el paper resistent de les dones víctimes del nazisme  
i el seu testimoni posterior. 
Un objectiu paral·lel a l’hora d’escollir la temàtica és suscitar una reflexió 
sobre  les formes d’autoritarisme i feixisme en l’actualitat i el menysteniment 
del paper actiu de les dones en aquesta lluita al llarg de la història i fins avui.

Maig 2019 - Abril 2020. Recerca documental.
El procés de documentació es fa mitjançant testimonis escrits i audiovisuals, 
així com assajos i escrits historiogràfics. La inspiració per al desenvolupa-
ment de VIVES! Ens la donen els relats de les dones (Charlotte Delbo, Conxi-
ta Grangé, Neus Català, Marta Marín-Dòmine, Ginette Kolinka, Liana Millu 
etc.) però altres testimonis i assajos ens ajuden a contextualitzar aquests tes-
timonis. En són un exemple les obres de Yishai Sarid, Primo Levi i Enric Amat 
Piniella 

Un viatge a Polònia i a Berlín als camps de concentració i extermini nazis de 
tot l’equip de creació havia de ser l’impuls inspirador a través de l´experièn-
cia personal de visitar aquests espais de l’horror, per complementar la recer-
ca documental. Per motius obvis de restriccions nacionals i internacionals 
hem posposat la proposta per quan sorgeixi el moment adequat.

Abril - Novembre del 2020. Recerca documental i conceptualització del pro-
jecte.
Es consolida l’equip de creació. VIVES! es defineix com a projecte d’arts 
escèniques i també com a projecte literari, pedagògic, gràfic i audiovisual.

La pandèmia del COVID-19 fa que les trobades de tot l’equip per a reunions 
i assajos es retardin fins a final d’any.

Novembre del 2020 a Febrer del 2021. Inici de la Creació i Producció.
Comencen les reunions periòdiques de l’equip artístic i  tècnic per tal de 
desenvolupar i evolucionar la proposta. En aquestes reunions es consensua 
l’esborrany del guió artístic i tècnic.



Recerca de finançament privat (mitjançant una plataforma de crowdfunding) 
i recerca de les línies de finançament públic a les que podem optar.

Març del 2021 al Juliol del 2021. Creació del projecte, assajos i producció.
Incorporació a l’equip de la persona que s’encarregarà de la direcció de l’es-
pectacle, la Montse Colomé.
Residència artística i tècnica de tot l’equip de creació a Osor (La Selva).
24 i 25 de Juliol programem assajos amb públic per mostrar el treball realit-
zat fins al moment. La intenció és fer partícips del treball de creació la gent 
del poble d’Osor que ens han allotjat durant aquesta temporada i als/les me-
cenes que han col·laborat amb aportacions econòmiques al finançament 
privat.

Iniciem la recerca de recolzament i finançament institucional.

Agost 2021. Mostra de càpsula VIVES! i Residència a Celrà (Gironès).
El 12 d´agost realitzarem una actuació al pati del Museu dels Jueus de 
Girona d’una peça de petit format del que serà el format complert de l’es-
pectacle.
Farem una residència al Teatre L’Ateneu de Celrà del 16 al 29 d´Agost amb 
tot l’equip artístic i tècnic i la directora Montse Colomé.

Octubre - Desembre del 2021. Assajos, segona residència i pre-estrena.
Pre-estrena al Teatre L’Ateneu de Celrà (data per confirmar).
Durant aquest període seguirem els assajos per acabar el projecte escènic i 
els projectes paral·lels. Es preveu una segona residència de durada més 
curta i amb una presentació amb públic (espai i dates per confirmar).

2022. Durant el primer trimestre estrena de VIVES! a Girona.
Teatre per confirmar.

2022-2025. Gira de l’espectacle VIVES! i activitats paral·leles.



5.- FITXA TÈCNICA

MUNTATGE:

1 TÈCNIC
TRANSPORT

VÍDEO:

1 PROJECTOR SANYO 5000 ANSILUMENS
SOPORT PROJECTOR
CABLEJAT VIDEO

ESTRUCTURES:

CICLORAMA DE 6X6 (MÍNIM)
1 VMB TORRE
APTADOR 074 PROLITE
1 VMB TE -074 PRO

INALÀMBRICS:

6 ELAN PAR LED WIRELESS
1 EMISOR / RECEPOR DMX INALAMBRIC
IL·LUMINACIÓ GENERAL:
6 ELAN PARLED ZOOM
4 RETALLS
CABLEJAT I ACCESSORIS IL·LUMINACIÓ

TAULA DE LLUM PROGRAMABLE

SO:

2 NEXO NXAMP4X2MK2
1 SOUNDCRAFT SPIRIT FX8
4 NEXO PS-10
2 BSS AR-133 DI
TRÍPODES NEGRES
1 YAMAHA MG12
10 Cablejat i accessoris so

*Aquesta fitxa tècnica és un mínim que pot variar segons l’espai.



6.- L’EQUIP
GISELA VICENÇ I PASQUAL (Girona, Gironès)
Bibliotecària, poeta i empresària. Llicenciada en Filosofia (UAB) i en Documentació (UB)

Ha conreat la poesia i la dansa des de ben jove. La passió per la cultura en totes les seves 
expressions l’ha portat a organitzar i a participar en esdeveniments artístics paral·lela-
ment a la seva activitat professional.

Exerceix la professió de bibliotecària des de l’any 1988, principalment a biblioteques de 
les comarques gironines, públiques i especialitzades.
Treballa i es forma a la Denver Public Library (EEUU) entre 1996 i 1997.
Directora de les biblioteques municipals de Cassà de la Selva (1999-2000), Girona (biblio-
teques Salvador Allende, 1998  i Ernest Lluch, 2003/2004) i Torroella  de  Montgrí 
(2004-2005).
Actualment i des del 2005 és tècnica bibliotecària a la biblioteca especialitzada del Servei 
de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de Girona.
Ha fet també de tècnica de gestió cultural al Centre de Creació d’Arts Escèniques L’ani-
mal a l’esquena (2004) i col·laboracions en traduccions literàries i correccions de català.

Regenta des del 2013 un establiment turístic de llarga trajectòria al barri vell de Girona, 
on hi promou esdeveniments culturals.

Des de l’any 1987 es forma en dansa contemporània a Girona, Barcelona, Denver i Berlín 
i participa en diversos espectacles i esdeveniments artístics.

Després de molts anys d’escriure, publica el seu primer poemari, Ofrena, l’abril de
2017, que es presenta a la Vila del Llibre de Montblanc amb l’espectacle del mateix nom, 
creat i interpretat amb Montse Canals i amb el suport tècnic de Jaume Tans.
Arran de la publicació d’Ofrena participa en recitals poètics diversos a Girona i comar-
ques.

MONTSE CANALS (Salt, Gironès)
Creadora i ballarina de dansa contemporània i aèria, llicenciada en Biologia i diplomada 
en Fisioteràpia

L’interès per comprendre el funcionament del cos humà i de la natura l’hi suposa una 
inquietud constant al llarg de la vida.

Es dedica professionalment a la dansa durant vint-i-cinc anys. Membre fundadora de l'es-
pai de dansa i creació Les Golfes (Girona), de la companyia d'esectacles aeris Deambu-
lants i de la companyia de dansa Las Lo Las.
Ha estat intèrpret de les companyies 2D1 (Barcelona), Corinne Sierink (Holanda), TruckS-
pherich (Eslovàquia) i Mariantònia Oliver (Mallorca) entre d´altres.
Del 2003 al 2011 participa amb Deambulants en la creació i interpretació  de diferents 
esdeveniments que realitza la companyia.

Del 2009 al 2011, coordina artísticament el cicle A pas de poetes que organitza el Centre 
Cultural la Mercè de Girona.

Actualment és co-directora artística i intèrpret de Las Lo Las en diversos espectacles 
propis i en co-produccions, creadora escènica i docent del projecte Salt en Dansa junta-
ment amb Meritxell Cardellach, exerceix de Fisioterapeuta, professora de ioga (fonamen-
tat en el mètode Iyengar) i idea i imparteix tallers de ioga aplicat a la dansa.



XAVI MOLINA
Músic, especialista en música moderna, especialitat saxo.

Toca el clarinet i la tenora des dels 9 anys. A 18 anys enceta formació clàssica amb el clari-
net de la mà dels professors Manel Mañogil, Francesc Puig, Toni Rocosa i Ricard Peraire. 
Interessat pel jazz, l’any 1992 comença l’estudi del saxo i aquest llenguatge amb Xavier 
Figuerola, Eladio Reinón i Bill McHenry.
Estudis de Combo amb Mario Rossy; estudis d’harmonia moderna, arranjaments i com-
posició amb Lluís Vergés.

Seminaris, cursos i master class amb músics reconeguts mundialment.

Diploma de l’I.N.C.A.N.O.P (Institut Català de Noves Professions) Especialista en música 
moderna/especialitat de Saxo.
Llicenciat a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) Títol superior de Música 
Tradicional.

www.xavimolina.cat

ART ESTUDI (Salt, Gironès)
Espai de creació artística, concebut per David Faüchs i Fanny Espinet i avalat per la 
trajectòria i l’experiència d’aquests dos artistes.

Treballs en cinema, teatre i espectacles en directe des de principis de l’any 2.000. Col·la-
boracions amb l’escola universitària ERAM i l’escola de Cicles formatius CIFOG.

Últims treballs realitzats:

Cinema: MEDITERRANEO - Marcel Barrena; LAS NIÑAS - Pilar Palomero;     
Tv: MOEBIUS - Eduard Cortés; LOS ESPAVILADOS - Movistar+; LES DE L’HOQUEI II – 
TVC; WESTWORLD III– HBO; THE GAMES OF THRONES - HBO
Teatre: BLINKERS – CIA Palpuda; UNA COSTILLA SOBRE LA MESA, MADRE – Angélica
Liddell; GÉNESSIS 6, 6-7 - Angélica Liddell

Espectacles: LA FESTÉ – Le Croupier; FOSQUES – Cia El Paller / Cia Las Lo Las / Art
Estudi

Des d’Art Estudi es poden dur a terme projectes en àmbits artístics tan diferents com la 
pintura decorativa, les escenografies teatrals, projeccions, els dissenys gràfics, l’ambien-
tació per cinema, vestuari, regals personalitzats... podent garantir un tractament humà, 
únic i personalitzat de cada un dels passos del procés de treball (des de la idea més 
embrionària fins als acabats més personals). I és que des d’Art Estudi s’entén l’art com 
una plataforma d’expressió infinita on només cal una inquietud com a punt de partida, tot 
el que l’envolta queda en mans de les múltiples capacitats creatives d’aquests dos artis-
tes.

www.artestudi.cat 



NATALIA ENTROCASSI  (Juny, Argentina)
Intèrpret,  professora i creadora de dansa contemporània i composició instantània.

Des dels 9 anys es forma en dansa clàssica a l'Escola de Dansa Norma Fontenla, a Jujuy, 
Argentina.
El 1989  viu a Tucumán on es forma  a la Universitat Nacional  de  Tucumán en la carrera 
de Dansa Contemporània i participa de diversos espectacles formant part de la compan-
yia La otra.
Entre  1995  i 2000,  obre el seu propi  espai  de  dansa, formant la seva companyia Casan-
dansa on hi exerceix com professora i creadora, i integra el ballet  de dansa contemporà-
nia de la província.

L'any 2001 es trasllada a Girona i continua la seva trajectòria com a intèrpret i professora.
Des del 2006 al 2009 forma  part  del col·lectiu  creatiu El Paller,
A partir del 2010 i fins avui col·labora i participa en diversos projectes creatius, com Pas 
de poetes, El Llenguatge de les flors,  Moviment, Lilart, etc.

Des del 2003  fins ara exerceix com professora de  dansa creativa, dansa contemporània 
i improvisació en diferents escoles, entres cívics i espais formatius.

MARTA CULLA PRADES
Restauradora, joiera i fotògrafa.

S’ha format a a Catalunya i a la International Center of Photografy School i a la Br School, 
a Nova York U.S.A.

Del 1986 al 1991 treballa a l’empresa Eurodicomer S.A. Barcelona a Barcelona com a 
secretària d’empresa dedicada als articles de papereria portant la gestió del disseny i el 
taller.
Del 1993 al 1997 treballa a l’empresa Renaissance carpet a Nova York U.S.A. com a secre-
tària showroom: gestió del showroom amb catifes de l’estil Sabonnerie i Aubusson.

Des de l’any 2001 treballa a l’empresa Joidart  a Osor (la Selva) com a joiera: polit  de 
peces, esmalts en fred, secció de bany de plata i soldadura, sempre buscant la manera de 
solucionar problemes, gestionar-los ràpidament  i amb qualitat.
Gestiona l’Instragam de l’Ajuntament d’Osor.
Dins del mon de la joieria ha estat en quasi tots  els departaments : disseny, pintura amb 
esmalts, polits matisats, banys de plata i soldadura.

Gran apassionada del mon de la fotografia,  experimenta amb diferents tècniques com 
imprimir sobre paper de fusta i la fotografia desestructurada en paper.

Ha treballat en l’àmbit particular com a restauradora de mobles durant 10 anys.

Membre del grup de CAOS amb les següents exposicions:
- 2019 Landart (fotografia sobre paper de   fusta)
- 2020 Lilart  (fotografia sobre la dona i les seves mans)

Treballs de fotografia:
- OBRIR-SE AL BOSC, jornada fotogràfica al bosc en diferents disciplines de Landland 
amb posterior reportatge fotogràfic.
- ASSAIG INSERT, jornada fotogràfica al bosc en diferents concerts en viu i posterior 
reportatge.



RUTH ALEMANY  (Barcelona)
Estudiant empedreïda i emprenedora.

L’inici de la seva trajectòria professional se situa en el món tecnològic a través dels estudis 
de Matemàtiques i Informàtica de Gestió participant, com a programadora i més enda-
vant com a project manager, en diferents projectes informàtics: des del desenvolupament 
d’un software de càlcul d’estructures per a un despatx d’arquitectes fins al desenvolupa-
ment de les llibreries de programació i la documentació per a desenvolupadors de lectors 
biomètrics.

L’any 2010 emprèn en el món de l’hostaleria obrint un negoci de càtering a Rubí, tasca 
per la qual es forma durant un any a Barcelona i adquireix experiència durant 3 anys. 
Actualment compagina els estudis d’Educació Social a la UOC amb la gestió, juntament 
amb la seva parella, de diverses propietats immobiliàries.

PAULINA FARIZA GUTTMANN  (Vinaròs, Baix Maestrat)
Escriptora, traductora, crítica literària, editora, cantant i professora de tècnica vocal. 
Llicenciada en Ciències de la Comunicació (UAB)

Autora de la biografia La vida encontrada de Encarnación López, La Argentinita (ed. Bala 
Perdida, 2020), ha exercit com a crítica literària en diversos mitjans (La Vanguardia, El 
Observador, Revista Qué Leer, Encesa Literària) a més d’haver traduït del català, l’anglès 
i l’alemany (editorial Anagrama, Destino, Planeta, etc).
Des de 1998 fins el 2012 va ser editora a Alba Editorial (Premio Nacional a la mejor Labor 
Cultural, 2010), on va impulsar títols vinculats a estudis de gènere i divulgació feminista, 
així com col·leccions de tècnica actoral i cinematogràfica. Ha estat docent en el Máster 
d’Edició de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

Pel que fa a l’àmbit d’escena ha format part de La Cubana, del grup musical Stupendams 
i de la companyia de cabaret Ho Femmes Fatales. Ha estat integrant i fundadora del Grup 
d’experimentació La Innombrable i ha coescrit la peça Posesión.
Actualment, gira amb Pàgines Callades, espectacle de poesia i música per veu i arpa.

Com a mediadora social, ha col·laborat amb el grup de teatre social ImpactaT.

Es autora de la novel·la Un cuento chino sobre la felicidad (Ellago editores, 2008), de 
Inociencia, una selección de poemas (Ayuntamiento de Málaga, 1993), del conte infantil 
Les sospites de la Mònica (ed. Cruïlla, 1999), de la peça teatral Deesses (en col·laboració 
amb Pepa Lavilla), així com del llibre instrumental El placer de cantar (coescrit amb Kirby 
Navarro, 2014). També és autora de l´assaig il.lustrat F de Feminismos (ed. Melusina, 
2017) i del llibre de poemes musicals per nenes anomenat Nanas de Colores (ed. Cosqui-
llas, 2018).

www.paulinafariza.com



ALBA ALFAGEME CASANOVA
Psicòloga, professora, formadora i supervisora especialitzada en violència masclista i 
perspectiva de gènere

Psicòloga especialitzada en processos de violència masclista i perspectiva de gènere.
Professora associada de la UB i la UdG en diferents graus i màsters.
Ha treballat durant més de 15 anys a la Generalitat de Catalunya desenvolupant políti-
ques de seguretat amb perspectiva de gènere, així com plans de govern en polítiques 
de gènere i contra la violència masclista.
Ha col·laborat en diversos projectes europeus com a experta i ha coordinat des de la 
UB el primer projecte europeu sobre impacte psicològic en víctimes de tràfic d’éssers 
humans amb finalitat d’explotació sexual (PHIT Project).�Formadora i supervisora 
d'equips d'intervenció, desenvolupa protocols d'assetjament sexual i per raó de sexe , 
així com models d'abordatge davant aquest casos.
Durant més de 20 anys, ha acompanyat psicològicament dones que han patit violència.
Ha treballat en projectes de cooperació internacional en diferents països com�Índia, 
Cambodja, El Salvador o Brasil, entre altres, desenvolupant projectes contra les�violèn-
cies sexuals. Col·labora en diferents mitjans de comunicació de manera habitual en�te-
mes de gènere i és co-fundadora de l’entitat La Nut.

MONTSE COLOMÉ
Ballarina, coreògrafa i mestra de dansa. Diplomada en Dansa per l’Institut del Teatre de 
Barcelona

Montse Colomé, coreògrafa independent, destaca per la seva gran versatilitat en les 
arts escèniques. Diplomada en Dansa per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha treballat 
en teatre com a coreògrafa i també d'ajudant a la direcció amb directors com Joant 
Font i Jaume Bernadet de Comediants, Carles Santos, Lluís Pasqual, Pep Pla, George 
Lavaudant, Lluís Homar, Ricard Reguant, Esteve Ferrer, Josep Maria Mestres, Jordi Prat, 
Pau Roca, Rafel Durán , Lluís Danés, Pep Antón Gomez, Xavier Albertí, Ramón Simó, 
Lurdes Barba i Josep Maria Pou, entre altres. Ha treballat en diferents teatres del país i 
de fora, com el Teatre Lliure, el Teatre Nacional de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu, 
Teatro de la Zarzuela de Madrid, Teatro Campoamor de Oviedo, Capitol de Toulouse, 
Welsh National Opera, Teatre de l'Opera de Paris, de l'Opera de Lyon, Teatre Piccolo 
de Milán. Ha coreografiat de la mà de Comediants grans esdeveniments com la Cloen-
da dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992; l’Expo de Sevilla 1992; l’Expo de Lisboa 1998; 
el St. Patrick's Festival Dublín 1997, 1998 i 1999. 

Premi de la Crítica compartit amb Ona Mestres i Ana Eulate per l’espectacle Brossa a la 
porta, 1995.
Premi Nacional de Dansa 2006 a La Caldera, de la qual n’és membre fundadora.
Els darrers anys ha tornat com a intèrpret als escenaris ballant peces de Carles Salas, 
Toni Jodar, Germana Civera, Arthur Rosenfeld i Pere Faura.
Els seus darrers treballs com a coreògrafa han estat els musicals La Familia Addams i El 
Jovencito Frankstein de Let's Go. La Rambla de les floristes, Els Jocs Florals, Justicia i 
L'Héroe del Teatre Nacional de Catalunya. Ha codirigit l'opera Rigoletto juntament amb 
en Llorenç Corbella, producció de l’ Ajuntament de Tarragona en el Camp de Mart. I ha 
actuat com a ballarina de la peça de Pere Faura, estrenada dins del marc del Festival 
Grec de Barcelona 2020, Requiem Nocturn.



7.- PLA DE COMUNICACIÓ

Actualment les eines que ofereix la tecnologia i les noves maneres de donar publicitat a 
un projecte i arribar al públic exigeixen l’elaboració d’un pla de comunicació que con-
templi i integri adequadament aquests canvis. A més, en aquests moments ens trobem 
en una situació d’excepcionalitat marcada per mesures que restringeixen possibilitats 
que fins mitjans de l’any 2020 eren possibles i, que ara mateix obliguen a repensar el pla 
de comunicació, difusió i màrqueting del nostre projecte.

Establint els objectius de la companyia podem definir els objectius comercials als quals 
ens dirigim, definint d’aquesta manera les necessitats del projecte VIVES!. A partir del 
coneixement d’aquestes necessitats podem establir que l’estratègia de xarxes socials, i 
altres mitjans, que se seguirà ha de complir els següents punts:

 

La promoció del projecte VIVES! es concentra principalment en les xarxes socials per 
tres motius: perquè aquestes ens permeten accedir a un nombre més elevat de seguido-
res i seguidors, facilitant que l’oferta sigui més plural; perquè la inversió en aquests 
canals és més reduïda i permet concretar millor el públic al qual s’adreça; i, finalment, 
perquè la situació d’excepcionalitat en la qual ens trobem ara mateix i per la qual no hi 
ha data de finalització ens aboca a posar més èmfasi en aquest format. Tot i això, es con-
templen activitats paral·leles que han de donar solidesa a les accions que es promouen 
a les xarxes i en l’entorn virtual. 

1. Fer visible i donar a conèixer la producció, abans de les seva realització públi-
ca, per a generar expectació, fomentar l’interès i potenciar l’experiència que 
suposarà el projecte.

2. Apropar-nos al públic objectiu consumidor de dansa, música, poesia, literatura 
i xarxes socials, a més d’aquelles persones interessades en els moviments socials 
i històrics, amb perspectiva de gènere, dels nostres temps que cerquen una 
aproximació diferent als fets que es relaten.

3. Donar a conèixer la nova producció al públic captat a través de les xarxes 
socials, gràcies a les experiències professionals de cadascuna de les i dels mem-
bres de l’equip.

4. Fer ús d’altres plataformes ( crowfunding, webs de personalitats,...) ja sigui per 
mitjà de campanyes o amb relats o articles curts que ens donin visibilitat.

5. Posicionar el projecte en les programacions de diversos equipaments del terri-
tori tant immediat com nacional i europeu.

6. Promoure i difondre el projecte en mitjans de comunicació i xarxes socials amb 
l’objectiu de captar nous públics i fidelitzar aquells que ja són afins.



Aquestes accions contemplen:

El pla de comunicació ha estat pensat, creat i consensuat amb diferents membres de 
l’equip i seguint les indicacions del dissenyador gràfic. Tots els materials gràfics, incloses 
fotografies i vídeos dels diferents moments de creació i producció, s’aniran creant i 
posant a l’abast del públic en les diferents xarxes socials, cercant l’objectiu de generar 
una continuïtat i un interès genuí pel projecte utilitzant una adaptació molt específica de 
la tècnica Transmedia storytelling.

1. Crear la web del projecte, www.vivesmemoria.cat en aquesta es contempla 
facilitar tota aquella informació relacionada amb el projecte i que pugui ser d’utili-
tat per al públic en general, programadors/es i equipaments municipals, com ara 
biblioteques o centres d’ensenyament secundari. En aquesta informació es recu-
llen: fotografies, vídeos promocionals, emissions online d’assajos, presentacions 
fetes per mitjà de plataformes virtuals, dossiers, currículums de les membres de 
l’equip, fitxes tècniques, dossiers pedagògics, publicacions pròpies,....

2. Alimentar de forma periòdica els diferents canals creats en les xarxes socials 
d’àmbit més extens i general, ja sigui amb fotografies, vídeos, recomanacions de 
lectures,..., i que facilitin al públic introduir-se en l’experiència que ha de facilitar el 
projecte VIVES!:

· Facebook: https://www.facebook.com/vivesmemoria.cat

· Twitter: https://twitter.com/vivesmemoria

· Instagram: https://www.instagram.com/vivesmemoria/

· Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQQvzqPq1G4Aip1BDCqpjgw

3. Es realitzaran una sèrie de butlletins informatius per correu electrònic de forma 
periòdica entre els contactes que cadascun dels membres mitjançant la seva trajec-
tòria professional han anat recollint al llarg dels anys, a més dels que anem recollint 
de les persones que ens estan donant mostres de suport ja sigui a nivell institucio-
nal, empresarial o particular.

4. Fer difusió entre aquells equipaments, com museus, o institucions com l’Amical 
de Ravensbrück i el Patronat del Call de Girona, especialitzats en la temàtica entorn 
la qual se situa l’eix principal de projecte VIVES! o bé entre institucions amb una 
projecció internacional com l’Institut Ramon Llull

5. Convocar rodes de premsa que coincideixin amb els diferents esdeveniments 
públics que es vagin fent fins l’estrena. Aquestes seran obertes a tots els mitjans de 
comunicació catalans per donar envergadura al projecte. Estem parlant: d’assajos 
amb públic a Osor, als quals es convidaran totes aquelles persones i institucions 
que ens han facilitat el seu suport tant a nivell econòmic com d’assessorament o 
difusió; les preestrenes en diferents teatres de les comarques gironines; petits 
tastets en diferents espais com museus; i l’estrena a la ciutat de Girona.
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8.2 SELECCIÓ D’ÀUDIOVISUALS:

Conxita Grangé
https://www.youtube.com/watch?v=-zU7S_U5z_w 

Neus Català
https://www.youtube.com/watch?v=XPoT-4day7c
https://www.rtve.es/alacarta/videos/personatges/arxiu-tve-ca-
talunya-personatges-neus-catala/3259171/

TV3 30 minuts Ravensbrück, l’infern de les dones
1.- https://youtu.be/OTEQh-XSn3o
2.- https://youtu.be/2X7aYyxWPlI
3.- https://youtu.be/PMx6Z-7USYc
4.- https://youtu.be/jIghXDfw64k
5.- https://youtu.be/2Y6TEZgTuoc

 



8.3 CAMPS DE CONCENTRACIÓ I EXTERMINI NAZIS

POLÒNIA:

Auschwitz I i Auschwitz-Birkenau: Situat a uns 43 km a l’oest de Cracòvia .
Camp d’extermini  i de treball.  Del maig de 1940 al 27 de gener de 1945. Entre 1,5 i 2,5 milions 
de persones van morir en aquests camps.

Treblinka: Al poble de Treblinka
Camp d’extermini. Dell 22 dejuliol de 1942 al 19 d’octubre de 1943, tancat després d’una 
revolució dels presoners que van destruir gran part de les cámares de gas y matar uns quants 
guàrdies SS.

Bełżec: A uns 300km al sudest de Varsòvia.
Primer camp d’extermini. Del 17 de març de 1942 al 8 de maig de 1942. Nomes dos supervi-
vents.
Entre 500.000 y 600.000 persones hi van morir.

Chelmno: A 70 km de Lodz.
El primer camp d’extermini que va utilizar com a mètode el gas verinós. Del 7 de desembre de 
1941 a l’abril de 1943.
Es va destruir el crematori.

Sobibor: Al poble de Sobibor.
Camp d’extermini. Del març de 1942 a l’octubre de 1943. Hi van morir unes 200.000 personas.
En aquest camp  hi va haver  la més gran  fugida  de presos d’un camp  de concentració.

Majdanek: A 4 km de la ciutat de Lublin.
Camp d’extermini. De l’octubre de 1941 al 24 de juliol de 1944.

ALEMANYA:

Ravensbrück: A 90 km al nord de Berlín.
El camp de concentració més gran per a dones a Alemanya. D el 15 de mayo de 1939 al
30 d’abril de 1945.

Sachsenhausen: A Oranienburg.
Camp de treball forçat. Del juliol de 1936 al 2 de maig de 1945. Hi van morir unes 100.000 
persones.

Bergen-Belsen: Winse, 40 km d’Hamburg
Camp de presoners i de concentració.
L'amuntegament, agreujat amb el trasllat a Bergen-Belsen de presoners evacuats d'altres camps 
(marxes de la mort), i el tracte als reclusos va provocar la mort d'un important nombre de 
persones per efecte de la fam, el fred i les malalties, principalment per una epidèmia de tifus. A 
Bergen-Belsen hi va estar la Conxita Grangé i hi van morir Anne Frank i la seva germana 
Margot.

KZ-Neuengamme: A 30 km d’Hamburg
Camp obert el 1938 que va funcionar fins el 1945. Al voltant de 80.000 homes i 13.500 dones hi 
van ser registrats com a presoners i almenys 42.900 presoners hi van perdre la vida.


