
Una llum tímida



Una llum tímida és una història d’amor i de 
solitud.  L’acció de desenterrar una llum tímida. 
La voluntat de desengranar les problemàtiques 
d’un exili voluntari però a l’hora forçat. Un intent 
de fer alguna cosa bonica d’una història trista. 
Un homenatge a la malalta que ha de tancar-
se a casa i a la que es desviu per ella; a totes 
aquelles coses que passen entre quatre parets 
mentre el món segueix girant. 
És la música que precedeix al silenci. 

Manifestant a les Rambles de Barcelona durant les marxes feministes, 1977.



“ Las cicatrices nos recuerdan 
que nuestro pasado es real”

  Kader Attia

El Col·lectiu La Cicatriz som un grup de dones del món de les arts escèniques, la comunicació, 
el disseny i la música que ens sentim amb l’obligació de visibilitzar i dignificar una història 
tràgica passada per alt. El silenci que ha estat còmplice de l’oblit d’aquesta història d’amor 
és responsabilitat de la nostra societat actual. És per això que hem decidit reemplaçar l’únic 
article de premsa morbós i amb presses que la recull pel que millor sabem fer: art.

La idea de fer una obra de la vida d’Isabel i Carmen persegueix l’Àfrica Alonso des del mateix 
moment en què es troba amb la notícia. Ella i l’Andrea Puig componen unes cançons amb les 
quals imaginen com va ser la seva relació d’amor. Després reuneixen un equip de professio-
nals compromeses, amb les quals neix el desig de formar un col·lectiu i de demostrar la seva 
admiració per la valentia que els van deixar d’herència dones com Isabel i Carmen. 

La nostra voluntat és reescriure, recuperar i reimaginar una història desconeguda pel fet de 
ser protagonitzada per dones lesbianes en una societat paternalista que ens ha negat la nos-
tra sexualitat i els nostres sentiments. En definitiva, les nostres vides. 

La nostra tasca no té només una funció de visibilització LGTBIQ+, també volem reivindicar 
la memòria històrica i refermar el record d’un episodi recent, greu i cru per a la llibertat d’ex-
pressió i d’emoció. 

Aquest projecte porta 3 anys gestant-se, 3 anys d’escriptura, de reflexió i de maduresa per a 
fer de la peça i del col·lectiu una eina de canvi en la seva combinació. 

“ Estoy llegando al límite. No deseo vivir. Isabel 
confía en mí, cree que me curaré, pero no es así. 
Quiero terminar con ella y conmigo. Tiene que 
ser ella quien lo haga. Quiero morir en nuestra 
casa. No quiero que Isabel viva sin mí. ¿Quién la 
va a querer y a cuidar como yo? La convenceré.”

   Nota real que Carmen va escriure a Isabel (1998)



PER QUÈ UNA LLUM TÍMIDA?
És una obra de teatre basada en fets reals: Isabel  i Car-
men van viure a Castilla-La Mancha, eren mestres d’una 
escola quan es van conèixer i, tot i que la història s’ha 
traslladat a Barcelona i s’hi han afegit punts de ficció per 
a portar-la al terreny teatral, són les seves vides les que 
han posat la base a la dramatúrgia que mirada des d’un 
punt humà, fa posar els pèls de punta.  

El seu és un cas molt poc documentat per poc medià-
tic. La literatura i la cultura normatives no contemplen 
aquests fets històrics protagonitzats per dones lesbianes 
com el que són: la nostra pròpia història. 

L’obra vol mostrar seqüeles. Des de les més evidents fins 
les més metafòriques, les que va deixar física i psíquica-
ment el maltracte de la medicina capacitista i homòfoba 
de la teràpia electro-combulsiva al cos de Carmen, les 
seqüeles que la por ha deixat a les vides de les lesbianes 
i les que el franquisme ha deixat a la societat espanyola 
i catalana. També reflexiona sobre l’eutanàsia; com a pa-
radigma de mort digna o assassinat social. 

El bilingüisme dels personatges aporta riquesa al llen-
guatge i dinamisme a la dramatúrgia. L’idioma en aquest 
context històric aporta informació sobre l’espai privat i 
públic i dóna joc i confort teatral. 

~

1ª Manifestació LGTBI, Barcelona, 1977 – Colita (Isabel Steva Hernández)



COM ÉS LA NOSTRA OBRA
La peça és de creació pròpia a partir de la història real 
d’Isabel i Carmen. Només s’utilitzen les seves dues mira-
des per parlar d’un context i una societat, per transmetre 
a l’espectador@ tot el que passa al voltant d’elles dues. 
És una bombolla d’intimitat que acull a dins les dues ac-
trius i també al públic, amb una proximitat i complicitat 
màximes. 
Volem que el públic estigui amb elles al passadís, a la 
desprotecció de la cafeteria. A la fredor de l’hospital i a 
l’escalfor del llit. Creant així, una solitud compartida. 

La música original, és una peça clau que, lluny de la pre-
tensió d’acostar l’obra a un estil musical, la porta a la in-
timitat fent servir l’estil Indie per transmetre necessitats, 
dubtes i adéus de les personatges. 

Grup de dones durant les marxes feministes, Barcelona, 1977.



SINOPSI



Isabel és una jove professora d’història d’un institut de Barcelona durant els anys del fran-
quisme a Espanya i està profundament enamorada de Carmen, professora de literatura, amb 
la que coincideix als passadissos de l’institut. Sense voler però sense poder evitar-ho, neix 
una història d’amor entre elles dues que semblarà haver-se d’acabar quan la família de Car-
men, de pensament fortament conservador, l’obliga a internar-se a un hospital de malalts 
psíquics per curar-se d’aquest amor per Isabel que no pot ser i que no està ben vist. Temps 
després, Carmen retorna a casa amb Isabel, deixant família, hospital i feina enrere, havent 
d’enfrontar-se ara a les seqüeles que els electro-shocks que ha estat rebent a l’hospital li estan 
causant. Isabel intentarà ajudar-la a sobreviure fins les últimes conseqüències. 



COL·LECTIU La Cicatriz

Dramatúrgia i idea original
Àfrica Alonso Bada

Composició 
Andrea Puig Doria i Àfrica Alonso Bada

Direcció Musical
Andrea Puig Doria

Producció
Aida Llop

Comunicació
Carla Benito

Grafisme i disseny
Queralt Guinart i Homs

Direcció escènica
Marilia Samper

Escenografia
Escenògrafa a definir

Interpretació
Àfrica Alonso, Júlia Jové

Música en directe
Andrea Puig Doria

Tenim la voluntat de fer possible aquest projecte de manera digna, tant 
pel record de la història que narrem, com pel respecte per la feina artísti-
ca que fem. És per això que volem vincular el projecte a un micromecenat-
ge de moviments favorables a la nostra temàtica: drets humans, memòria 
històrica, memòria democràtica, feminismes i drets LGTBQI+ per tal de 
crear una xarxa i una base que ens permeti arribar al públic general i mos-
trar el que no s’ha mostrat en tot aquest temps. 






