
 

 

 

 

DEBAT ESCÈNIC: UN VOT, UN DRET 

 

l'1 D'OCTUBRE DE 1931, 

A LES CORTS REPUBLICANES,  ES DEBAT 

LA INCLUSIÓ  DEL SUFRAGI FEMENÍ 

EN LA NOVA CONSTITUCIÓ. 

 
 

MAIA TEATRE                  



 

 

Aquell dia només dues dones 

exerceixen com a diputades en el 

parlament:  

Clara Campoamor i Victòria Kent.  

Entre elles sorgirà un debat 

apassionant sobre la necessitat o no de 

donar el vot a les dones.  

A favor  Clara Campoamor  

La Clara defensa la inclusió del dret  

basant-se en la defensa dels drets 

naturals de totes les persones 

independentment del seu sexe. 

En contra Victòria Kent  

La Victòria en demana l'aplaçament 

fins que la nova república estigui ben 

consolidada temerosa d'un vot 

influenciat per l'esglèsia i els marits més conservadors. 

 Sobre l'escenari dues actrius reproduiran aquest debat  

A partir dels discursos de les dues 

diputades recuperant les paraules a 

favor i en contra.   

Els dos discursos 

s'emmarcaran dins un joc 

dramatúrgic en què la Clara i la 

Victòria retornen del més enllà per 

continuar la lluita en favor dels drets 

femenins recuperant el debat de l'1 

d'octubre de 1931 . Aquest 

debat  els servirà per donar peu a un altre de més actual que es traslladarà 

al públic:   

Com s'ha d'enfocar la lluita per aconseguir la igualtat 

efectiva de drets?  



 

 

Som en un moment 

complex en què per un costat 

els feminismes han pres força 

reclamant l'espai de les dones 

amb tota llibertat però, per 

altra banda, estan guanyant 

adeptes partits de l'extrema 

dreta que volen tornar a limitar 

drets ja aconseguits i que veuen 

el moviment feminista com una 

amenaça als seus interessos. 

El objectius d'aquesta proposta són:  

R  ecuperar un esdeveniment de la memòria històrica republicana. 

R eivindicar la veu de dues dones cabdals sovint oblidades. 

D ebatre sobre la situació actual de les dones i la lluita per la igualtat de 

gènere.  

La durada i el públic 

Va dirigida a un públic adult i té una durada aproximada d'una hora * 

La companyia: Maia Teatre   

És una plataforma que engloba la feina de creació escènica de les 

companyies  Entàndem Teatre, En Clau de Clown i la pròpia trajectòria 

com a dramaturga i intèrpret de l'Elena Codó.  

Amb espectacles com RE [Eva], 

Mirall Endins, Mudances, El silenci 

de Liliana, Tres Cadires. Tots ells 

amb una mirada ineludible cap al 

món de la dona.   

Podeu trobar més informació a:    

www.maiateatre.com 

 

* Depenent del debat que es generi entre la gent, pot allargar o escurçar la sessió entre un mínim de 45min i un 

màxim d'1h:30 



 

 

 

les Intèrprets 

les veus 

les paraules 

"Tenéis el derecho que os ha 

dado la ley, la ley que hicisteis 

vosotros, pero no tenéis el 

derecho natural fundamental, 

que se basa en el respeto a todo 

ser humano, y lo que hace ́is es 

detentar un poder; dejad que la 

mujer se manifieste y vere ́is 

como ese poder no pode ́is seguir 

detentándolo. "   

Clara Campoamor 

 

 

 

"Creo que el voto femenino debe 

aplazarse, lo dice una mujer que, 

en el momento crítico de decirlo, 

renuncia a un ideal. Si las 

mujeres españolas fueran todas 

obreras, si las mujeres españolas 

hubiesen atravesado ya un 

periodo universitario y 

estuvieran liberadas en su 

conciencia, yo me levantaría hoy 

frente a toda la Cámara para 

pedir el voto femenino. Pero en 

estas horas yo me levanto 

justamente para decir lo 

contrario y decirlo con toda la 

valentía de mi espíritu"                                 

Victòria Kent 

 

MERCÈ ROVIRA-BRÚ 

LLicenciada en Art 

Dramàtic a l'Institut del 

Teatre BCN i Postgrau 

de Teatre i Psicologia a 

Isep, Madrid. 

Combina amb la feina 

d'interpretació amb la de 

coach d'actors/actrius. 

Com actriu i creativa ha 

participat a “Brossa als 

Ulls”, “Dalírium”, 

“Síndrome Guy” i en 

l’actualitat “Julia, filla 

del Emperador” i 

“Aspàsia, Mestra 

d’oratòria”.  

Al TNC interpreta “Les 

Tres germanes” de 

Txèkhov i amb  “Fausto 

3.0” de la Fura dels Baus 

realitza una gira 

internacional. A Madrid 

estrena “El Jardín de las 

Delícias” dirigida per 

Rosario Ruiz. 

 Ha intervingut  a series 

de Televisió com 

“Vendelplà”, “La Riera”, 

“El comisario” i a les 

pel.lícules “Mala Uva”, 

“Libertarias” o “Fill de 

Cain” 

 

ELENA CODÓ GÓMEZ 

Llicenciada en Art 

Dramàtic per l'Institut 

del Teatre de Barcelona. 

Compagina la feina 

d'actriu amb la de 

dramaturga. 

Entre els seus treballs 

teatrals destaquen “Els 

fusells de la mare Carrà" 

de B.Brecht dirigit per 

Oriol Broggi 

Tantarantana, 2004; “Els 

set contra Tebes 

/Antígona” dirigit per 

Hadi Kurich Regina 

2002; “Tres Cadires” 

dirigida per David Pintó 

(Fira Tàrrega, 2007); "A 

l’Arca a les vuit" dirigit 

per Marc Hervàs 

Nacional, 2009 

El 2015 participa en la 

lectura dramatitzada 

"Cinc vares de terra" de 

Ruth Vilar al Romea de 

Barcelona. 

Ha intervingut n les 

pel·lícules de Joan Fran 

Charansonnet: Pàtria i 

Doctrina. 

 

 



 

 

 

 

Contacte: Elena Codó 

Telèfon: 678 982 961 

Mail:  maiateatre@gmail,com / elena@enclaudeclown.com 

 

"La libertad se aprende ejerciéndola" 

Clara Campoamor 

 

 

 

 

 


