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d’Elies Barberà, Llàtzer Garcia i Marta Montiel a partir 
de testimonis reals
Del 10 al 20/10/2019. De dijous a dissabte, 20h. Diumenge, 18h

El suïcidi ha estat, al llarg de la història, una 
mort rebutjada i estigmatitzada. La paraula suïcidi 
continua sent un tabú en la nostra societat. I 
encara més quan es parla de suïcidi en joves i 

menors, malgrat que, a Espanya, el suïcidi és la primera 
causa de mort entre el jovent, superant els accidents de 
trànsit.

No m’oblideu mai és una recerca que dona veu a les 
persones que coneixen de prop un tema tabú, a través 
del teatre Verbatim, que es basa en les paraules de 
testimonis reals.

Aquesta recerca i l’espectacle resultant volen mirar, 
escoltar i, potser, entendre aquests joves. Què impulsa 
una persona que té tota la vida per davant a matar-se?

La mort silenciada

Dramatúrgia i direcció: Llàtzer 
Garcia 
Recerca i documentació: Elies 
Barberà, Llàtzer Garcia i Marta 
Montiel

Repartiment: Elies Barberà i   
Marta Montiel, amb la col·laboració 
d’Edu Vásquez

Disseny tècnic: Lluís Robirola

Agraïments: A tots els testimonis 
que han fet possible aquesta obra. 
Als especialistes: Anna Calvet, 
Núria Martorell, Fina Trullàs, 
Helena Quesada, Jaume Funes i 
l’Associació DSAS. A Manuela 
Llorente, Marina Collado, Mario 
Rebugent, Èric Serrano i Anna de 
Palol

Una producció de Mithistòrima 
Produccions i Sala La Planeta

Amb el suport de l’ICEC, Ajuntament 
de Girona i Diputació de Girona

Aquest espectacle té servei 
d’acollida d’infants el diumenge 
13/10/2019

MEMENTO MORI. RECORDEM-NOS DE MORIR

#Nomoblideumai
Fotografia: Paco Amate



Amb el suport de: Amb el patrocini de:

El teatre Verbatim
El Teatre Verbatim (el mot verbatim té, 
en llatí, el sentit de “reproducció o 
citació paraula a paraula”, és a dir, 
absolutament literal) és una forma de 
teatre documental que va néixer al Regne 
Unit durant els anys 60-70 i que es va 
anar estenent a través del món anglosaxó.

Basat en el testimoni oral de la gent, 
construeix les seves dramatúrgies a 
partir d’entrevistes amb diferents 
persones que, d’una manera o altra, s’han 
vist implicades en uns fets reals. Aquest 
material enregistrat és objecte d’un 
treball d’anàlisi i selecció, fins que 
finalment se li dona una forma dramàtica.

Es tracta de teatre coral, que busca 
mostrar diferents punts de vista sobre 
un fet verídic o un tema polèmic, i donar 
veu (pública) a aquelles persones i punts 
de vista que potser no n’han tingut o que 
a nivell mediàtic no se n’ha fet prou 
ressò. El compromís social en aquest 
tipus de teatre és bàsic, perquè el que 
es vol en definitiva és obrir espais de 
reflexió i de debat amb el públic.

Col·loquis postfunció
Cada dia després de la funció de 
No m’oblideu mai tindrà lloc una 
conversa amb diversos especialistes 
sobre el suïcidi.

10/10/2019
amb Jaume Funes
Psicòleg, educador i periodista

11/10/2019
amb Jaume Funes
Psicòleg, educador i periodista

12/10/2019
amb Itxaso Figueras Uranga 
Psicòloga especialista en psicologia 
clínica i psicoterapeuta Gestalt

13/10/2019
amb Ferran Ollé Sanglas 
Psicòleg infanto-juvenil a 
l’Hospital de Nens de Barcelona i 
psicoterapeuta

17/10/2019
amb Clara Rubio 
Fundadora de l’Associació Catalana 
per la Prevenció del Suïcidi (ACPS)
i Victòria Nicuesa 
Professora, terapeuta, coach 
especialitzada en educació i 
formadora de professors

18/10/2019
amb Anna de Palol 
Psicòloga especialitzada en 
psicopatologia infanto-juvenil i 
psicoterapeuta Gestalt

19/10/2019
amb Jaume Descarrega Font 
Referent de la Comissió de Cultura 
del Col·legi Oficial de Psicologia 
de Catalunya

20/10/2019
amb membres especialistes de 
l’Associació per a la Prevenció del 
Suïcidi i l’Atenció al Supervivent 
(APSAS)
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Propers espectacles

19 i 20/10/2019
360 grams
d’Ada Vilaró 
amb Ada Vilaró
Festival TNT i Festival Escena 
Poblenou

Del 24/10 al 03/11/2019
Fuck You Modern Family 
(o todo sobre mi abuela)
de Berta Prieto i Lola Rosales
amb Berta Prieto, Lola Rosales i 
Betsy Túrnez
Cia. AURA al pou, Bitò Produccions i 
Sala Beckett


