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I. DONES LLIURES.I. DONES LLIURES.
 

 La Trinitat
i la lluita per la democràcia
 als últims anys de la dictadura.

PRIMERA VEGADA

Dones Lliures és la primera 

posada en escena que relata 

la situació i les vivències 

de les preses a la presó de 

la Trinitat Vella durant el 

tardo-franquisme (anys 60 

i 70), posant el focus a les 

preses polítiques i també les preses per raons LGTBIQ+ 

(criminalitzades per la "Ley de vagos y maleantes") i 

fent menció a la situació de les preses comunes i al 

col·lectiu romaní.

RECERCA I ENTREVISTES

Per a realitzar aquest espectacle primer s’ha fet un 

treball de recerca per localitzar a les testimonis, a 

càrrec de l’Associació Catalana d’Expresos polítics del 

Franquisme, amb el suport d’altres entitats, i l’ajuda 

de les pròpies testimonis, entre d’altres suports. A con-



tinuació de la recerca, l’Associació Catalana d’Expres-

sos Polítics del Franquisme i La Voz Ahogada Projecte 

Escènic han fet entrevistes a persones que han patit 

la presó de la Trinitat, prèvies tortures a la Comissa-

ria de Via Laietana o altres comissaries, i han volgut 

deixar patent la seva experiència.

LA TRINITAT

La presó de la Trinitat, inaugurada el 1963, fou l’esce-

nari de la repressió penitenciària contra les dones de 

Catalunya durant els últims quinze anys del franquis-

me. Ara com ara no s’ha fet cap mena d’acte o homenatge 

per a recordar a les dones presses a la Trinitat, calia 

fer-ho i amb més raó quan les pròpies protagonistes 

poden donar la seva veu. Calia visibilitzar la força de 

les organitzacions veïnals i de les associacions de do-

nes que van ser tan importants en el procés de lluita 

per la democràcia durant el franquisme.

Aquesta presó, a diferència d’altres no era només un 

centre amb caràcter punitiu on complir condemna, sinó 



que era un centre d’adoctrinament a la dona segons els 

mandats i valors de la Secció Femenina de Falange, i 

estava a càrrec de monges de la Orden de las Cruzadas.

A través d’aquesta obra volem crear espais de reflexió 

que connectin amb la necessitat d’actuació en la llui-

ta antifeixista i la solidaritat avui en dia. Per això, 

sempre que es vulgui, oferirem la possibilitat d’un 

col·loqui posterior a l’obra amb testimonis vives, i ac-

tualment activistes, que van patir tot el que s’explica a 

l’obra.



II. COL·LABORACIONS EN EL MUNTATGEII. COL·LABORACIONS EN EL MUNTATGE

• Casal Lambda, entitat que treballa pel reconeixement 

dels drets i per les llibertats del col·lectiu LGTBIQ+

• Memorial Democràtic de Treballadors i Treballadores 

de la SEAT

• Arxiu Fotogràfic CCOO

• Fundació Cipriano García

• Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme 

• César Lorenzo Rubio

• Carlota Falgueras

• Carles Vallejo

• Antonia Jover

• Enric Cama

• Jordi Samsó



III. CONTINGUTIII. CONTINGUT

SINOPSI

Dones Lliures, descriu, partint del relat autobiogrà-

fic de les seves protagonistes, la convulsa situació del 

tardo franquisme i la lluita per les llibertats i la de-

mocràcia per part de les dones que la van dur a terme. 

Aquelles dones valentes, que, en el temps de la clandes-

tinitat, van recollir el testimoni de les que, abans que 

elles, havien sofert pel sol fet de ser dona, per voler 

pensar lliurement i per creure en valors com la lli-

bertat i la democràcia en una època de silenci, de re-

pressió, d’injustícies i de falta de llibertats.

L’obra comença posant en escena, a través dels ulls i 

els records de les dones protagonistes,  alguns dels 

fets més significatius d’aquells anys com les tortures a 

la comissaria de la Via Laietana, la “Caputxinada” del 

66, l’Estat d’excepció 

del 69 o l’assassinat 

d’Antonio Ruiz Vi-

llalba al 71, fent es-

ment a les dones que 

ho van viure i que 

van participar acti-

vament en la lluita 

pels canvis socials i 



polítics que es van anar produint en aquells anys.

Dues actrius donen vida a l’ampli ventall de dones que 

van passar per la presó de la Trinitat durant aquells 

anys.  Entre elles trobem representants del movi-

ment estudiantil, del moviment sindical o de les 

associacions veïnals. Algunes provinents de fa-

mílies benestants, d’altres d’entorns obrers. Al-

gunes van patir repressió i persecució i van 

fugir a l’estranger, d’altres van patir tortu-

res i pallisses. Però totes, totes van passar 

per la presó de la Trinitat com a testimoni 

de la seva lluita contra una dictadura que, 

ferida de mort en els seus últims anys, 

es va endurir i va protagonitzar alguns 

fets terribles que van marcar aquells 

temps finals del franquisme.      

Després, l’obra retrata el dia a dia 

en aquella presó, el seu aïlla-

ment forçat de les preses comuns, 

el tracte vexatori de les monges, 

però també, les seves il·lusions 

per canviar el món, el seu es-

perit de lluita i la força dels 

seus ideals.

Així, la història d’aquelles 

“Dones Lliures” va uni-



da a la història de la presó de la Trinitat. Elles van 

patir-la com a instrument feixista de control, repres-

sió i reeducació, fins a la seva mort simbòlica, amb 

l’arribada de la democràcia i la destitució en les seves 

funcions d’aquelles terribles “Cruzadas evangélicas de 

Cristo Rey”.

LGTBIQ+

En aquest muntatge que 

dona veu a les dones pre-

ses polítiques a la presó de 

la Trinitat durant els 60 i 

70, s’ha tractat també la si-

tuació del col·lectiu lgtbiq+, 

criminalitzat per l’anomena-

da “Ley de vagos y maleantes" 

primer i després per la “Ley de 

peligrosidad”. Gràcies a tes-

timonis hem pogut arribar a 

històries del col·lectiu que ens 

han fet arribar, així com grà-

cies a col·laboracions com la del 

Col·lectiu Lambda, que lluita pels 

drets i les llibertats del col·lec-

tiu LGTBIQ+.



La “Ley de amnistía” 

del 1977 no va in-

cloure el col·lectiu 

LGTBIQ+ i no va ser 

fins al 26 de desem-

bre del 1978 que va 

desaparèixer a Es-

panya el delicte d'ho-

mosexualitat.

TESTIMONIS: dones expreses polítiques Presó Trinitat

 

Han sigut entrevistades i han cedit la seva veu, i foto-

grafies i documents d’arxiu per al muntatge.

• Ascensió Solé

• Lola Hurtado

• Carmen Hurtado

• Maria Olivella

• Roser Escrich

• Maribel Ferrándiz

• Margarita Arboix

• Isabel López

• Magda Segura

• Carlota Falgueras

• Anna Maria Torrent



COL·LECTIU ROMANÍ 

Entre les preses comunes que, tot i l’aïllament  de les 

polítiques, compartien presó amb les nostres prota-

gonistes, cal destacar a totes aquelles dones gitanes, 

moltes amb fills petits amb elles, que van passar per 

la Trinitat.Aquests col·lectius igual que els gais o les 

lesbianes van patir especialment durant el franquis-

me pel fet de ser diferents o per racisme, en un règim 

dictatorial que no acceptava les diferències i que sota 

la bandera d’aquella tristament famosa llei de “Vagos 

y maleantes”, des-

prés coneguda com de 

“Peligrosidad so-

cial”, perseguia i 

empresonava a tots 

aquells que sortien 

de les normes so-

cials establertes 

per les feixistes 

lleis de la dic-

tadura.



IV. La Voz Ahogada Projecte EscènicIV. La Voz Ahogada Projecte Escènic

Companyia de teatre que treba-

lla la memòria històrica i les 

arts escèniques i que neix dels 

diferents encàrrecs d’entitats 

memorialistes com l’Associació 

Catalana d’Expressos Polítics 

del franquisme o l'Amical de les 

Brigades Internacionals de Ca-

talunya, entre d’altres. Treballa sempre amb testimonis 

reals, amb historiadors de reconegut prestigi, i de la 

mà d’entitats memorialistes de tot l’Estat i amb el su-

port de l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció General 

de Memòria Democràtica de Catalunya.



EQUIP ARTÍSTIC

LAURA SANCHO, Actriu
Es forma com a actriu es-

tudiant interpretació 

amb Boris Rotenstein al 

Col·legi del Teatre i amb 

Josep Costa a l’Esco-

la Memory, i cant amb 

Susana Domènech. 

Comença la seva carre-

ra professional l’any 

1996 amb “La verbena 

de la Paloma” al tea-

tre Tívoli, dirigida 

per Calixte Bieito. 

El mateix any treballa al 

Teatro Nuevo Apolo de Madrid en el musical 

“La Maja de Goya”, dirigida per Vicente Fuentes i un 

any després inaugura el TNC amb “L’auca del senyor Es-

teve” dirigida per Adolfo Marsillach.

Des de llavors ha actuat en més de 30 muntatges, dels 

que podem destacar “Libretto per a Isolda” d’Esther Vi-

lar. Versus Teatre i Teatro J.M. Rodero de Madrid. Di-

recció Teresa Devant. “Adéu a Berlín” (adaptació del 

musical Cabaret) Teatre Artenbrut, dramatúrgia i di-



reccion Josep Costa. “Las Otras” Teatre Capitol. Adap-

tació i Direcció Josep Costa. “Tu digues que l’estimes” 

d'Iván Campillo. Teatre Gaudí Barcelona. Direcció Ivan 

Campillo. Actualment al Teatreneu està fent la tercera 

temporada amb el muntatge: “Amor y efectos secundarios” 

i acaba d’estrenar la comèdia: “Cariño, esto no es lo que 

parece” les dues escrites i dirigides per Iván Campillo. 

A televisió ha treballat a TV3 primer formant parella 

còmica amb Pep Guinyol com a Poca i Solta, a l’espai 

infantil Club Super 3 i després en les sèries “La Riera” 

amb el personatge de Gràcia, (2014-2015) i “El cor de la 

ciutat” amb el personatge d'Iris, (2004-05 i 2007-09).

MIREIA CLEMENTE, Actriu i 
documentació
Actriu, màster en estudis tea-

trals per l’Institut de Teatre, 

doctorada en arts escèniques 

amb La memòria històrica a 

Catalunya (1976-2018): polí-

tiques i actuacions, arts 

escèniques i dramatúrgies. 

Especialitzada en teatre 

per a la transformació so-

cial i per a la comunitat. 

Com a actriu ha treballat 

en obres de teatre clàssic 

a Madrid sota la direcció 



d’Ángel Gutiérrez o Antonio Díaz-Florián entre d’altres. 

Ha treballat més de tres anys al Sud-est Asiàtic en pro-

jectes de teatre i cinema per a la cooperació interna-

cional amb la cooperació espanyola, i agències de Na-

cions Unides (Unicef) així com a la Universitat Nacional 

de Timor Oriental (Sud-est asiàtic). Ha participat en la 

fase de documentació i com a actriu a les produccions 

sobre memòria històrica promogudes per l’Associació 

d’Expresos Polítics del Franquisme i altres entitats me-

morialistes amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 

i el Memorial Democràtic de Catalunya. Les produccions 

són “A Voz Ahogada. Un homenatge a Miguel Hernández“, 

”La Lola. Memorias de una mujer republicana” i “Una 

nova primavera. La història de les Brigades Internacio-

nals”.

IVÁN CAMPILLO, Autor i director
Professional de les arts escèniques, llicenciat en Art 

Dramàtic per l’Institut del Teatre amb més de 20 anys 



d’experiència en els escenaris com a actor, director i 

autor teatral. Debuta el 1995 sota la direcció de Ricard 

Salvat amb “En l’ardent foscor” (Buero Vallejo) i “La 

pell de brau” (Salvador Espriu). Ha protagonitzat el mu-

sical “Cabaret” (personatge Cliff Bradshow) en la Pro-

ducció Stage sota la direcció Original de Sam Mendes i 

és una cara coneguda a TV3 on ha intervingut en sèries 

televisives com: “El joc de viure”, “Laberint d’ombres“, 

”El cor de la ciutat“, ”Ventdelplà“ i ”La Riera“. Com a 

autor i director ha dut a terme muntatges en cartellera 

a Barcelona per diferents companyies. Des de comèdies 

("Tu digues que l’estimes”, “Salvem les balenes... I el 

meu matrimoni, què?”, “Totes les parelles ho fan”) fins 

a clàssics (“La importància de ser Frank” d’Oscar Wil-

de, traducció i adaptació, “Els còmics d’una nit d’estiu” 

a partir de l’obra de Shakespeare). És l’autor i director 

de "A Voz Ahogada. Un homenatge a Miguel Hernández“ i 

”La Lola. Memorias de 

una mujer republica-

na“. Produccions en 

què ha fet el treball 

de recerca i docu-

mentació de la mà de 

diferents entitats 

memorialistes.



JORGE SARRAUTE, música original i arranjaments

Professor de piano, teoria i solfeig pel Conservatori 

Alberto Williams de Buenos Aires. Ha actuat en nom-

brosos festivals i sales de concerts de tot el món. Ha 

treballat fent arranjaments com a músic intèrpret amb 

Ovidi Motllor, JA Labordeta, Maria de la Mar Bonet, 

Raimón, Marina Rosell, Sisa, Carles Cano, La Bullone-

ra, Elba Picó, entre d’altres. Com a docent, inaugura amb 

altres professors al Taller de Músics de Barcelona el 

1979 com a professor de contrabaix. Com a compositor té 

una llarguíssima trajectòria tant en cinema i televi-

sió, així com arts escèniques ja sigui teatre, dansa i 

circ, treballant per grans companyies (Comediants, Ar-

tristras, Circ Cric, etc.). També ha escrit diverses obres 

per l’Ajuntament de Barcelona en diferents actes insti-

tucionals (La Mercè, Grec, Campanyes contra la xenofò-

bia, Banda Municipal, etc.) i per la Generalitat de Cata-

lunya a Festival per la 

diversitat. Amb la seva 

obra per a coral i 

percussió "El cant de 

la Terra" ha dirigit 

el cor de la Capella 

de Santa Maria de 

la Mar i el Cor Na-

cional de Cuba al 

teatre Karl Marx 

de l’Havana. Ac-

tualment segueix 



amb el seu treball com “músic de batalla” amb diversos 

cantants, el grup vocal Gospel Viu, concerts de jazz, 

música popular catalana i tango amb músics locals, 

Missa Criolla al Palau de la Música Catalana, etc.

RAÚL GALLEGOS, tècnic de llums i so
Format com a productor i 

regidor d’escenari. Fa 7 

anys que és vinculat al món 

de l’espectacle, inicial-

ment com a regidor i ac-

tualment també com a tèc-

nic de llums. Ha treballat 

amb empreses com Focus, La 

Brutal, La Perla 29 o Blanc 

Produccions i ha participat 

en espectacles de renom com “Barcelona”, de Pere Riera, 

“A cel obert”, de Josep Maria Pou o “El Petit Príncep”, 

d’Àngel Llàcer. Actualment combina la regidoria teatral 

amb la direcció tècnica de "La Voz Ahogada Projecte Es-

cènic".

OLGA CARRILERO, audiovisual
Va acabar els estudis de programació el 2002, i va cen-

trar-se en la programació web. Va ampliar el seu camp 

de treball amb el disseny web, complementant-lo amb 

la maquetació web, el disseny offline i la fotogra-



fia. Treballa com a fotògra-

fa i maquetadora en diferents 

catàlegs, i ha treballat els 

darrers 6 anys per a l’ajun-

tament de Barcelona fent de 

fotògrafa de comerços i de web 

manager.

V. FITXA TÈCNICAV. FITXA TÈCNICA

En aquest espectacle es combinen llums, so i vídeo si-

multàniament per, d’una manera senzilla, evocar a l’es-

pectador a l’època en què transcorre la història. A tra-

vés d’una sèrie d’imatges projectades i de veus en off 

ens situem contextualment en un lloc i un temps concret 

i, gràcies a la llum, se’ns comuniquen una sèrie de sen-

sacions que reforcen el missatge de les dones que se’ns 

dirigeixen.

La proposta tècnica d’aquest espectacle ha intentat re-

duir al mínim les seves necessitats per a poder facili-

tar la seva itinerància i fer-lo adaptable a múltiples

instal·lacions. Així fem d’aquesta proposta teatral, tan 

necessària, una de més accessible. Degut a que és un 

tema poc recurrent als circuits principals, creiem que

facilitant la programació de l’espectacle contribuïm 

a difondre la memòria històrica i la fem arribar al 

màxim públic possible.



Il·luminació

Aquest disseny de llums ha estat creat d'acord al caire 

documental i testimonial de l’espectacle. Consta d’una 

il·luminació senzilla on es combinaran principalment 

tres tipus d’escenes: la narrativa de les dones diri-

gint-se al públic, la més teatral, quan ja són física-

ment a la presó, i les transicions basades en projec-

cions, veus en off i música.

La llista de focus és la següent:

• 4 retalls

• 14 PC amb viseres

• 1 PAR

Tots els focus han de 

dur porta-filtres.

Vídeo

A l’espectacle adqui-

reixen un paper molt im-

portant les projeccions 

d’imatges i vídeos repre-

sentatius de l’època a la qual fa referència, és per això 

que forma part dels requisits tècnics de l’espectacle un 

projector. Aquestes imatges seran projectades a sobre 

de la tela que forma part de l’escenografia.

So i música

De la mateixa manera que les imatges, també comptarem 

amb veus en off i música que ens situarà en el context 



històric. Per a reproduir-les es farà ús de l’equip de 

so propi de cada equipament i que ha de constar d’una 

taula de so senzilla amb canals estèreo, monitoratge a 

l’escenari i altaveus de públic.

LA NATURAL COOPMUNICACIÓ, comunicació i xarxes 

Contacte per a premsa:

 contacto@lavozahogada.com 

Contractacions i col·laboracions:

hola@lavozahogada.com

671356621




