
BÉSAME 2.0 
TALLER DIDÀCTIC DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE PER A JOVES 

 

    
 
Bésame 2.0 és el resultat d’una proposta de dansa i teatre participativa i personal que treballa el tema de la violència de 
gènere d’ una manera íntima i propera donat que conta amb el treball de l’actriu i ballarina Pepa Cases i Ana Esteve, 
pedagoga i experta en tractament de casos de violència de gènere des de fa més de 14 anys i que s’estableix com a nexe 
escènic entre la intèrpret i els joves d’una manera més objectiva i dinàmica. 
Este treball va partir d’una peça breu de dansa que es va crear al 2006 i que torna reformada, reestructurada i evolucionada 
amb major duració i alternant text teatral i dansa contemporània. La temàtica d’esta peça malauradament no passa de moda 
pel que, d’un mode més teatral i personal, i enfocat a adolescents normalment, es reprèn este espectacle amb una versió 
2.0 amb la intenció de parlar d’esta problemàtica d’una manera artística on s’apropa als adolescents mitjançant una historia 
real i on es fa una xarrada-debat al final de la funció. 
Les representacions es realitzen en els salons d’actes dels instituts i fins i tot en la mateixa aula ja que, esta peculiar peça 
només requereix d’un espai escènic de 6x8m, amb terra útil per la dansa i equip de so. 
 

     
 
En primer lloc, Ana acull als alumnes fent una breu presentació del taller i creant un ambient de confiança i cooperació 
mútua per establir una comunicació sense judicis i prejudicis, a base d’escolta sana, comunicació de “centre a centre” en la 
que el llenguatge corporal ocupa un lloc preeminent. 
Comença la representació amb un monòleg de la actriu (en castellà per apropar-se als alumnes immigrants també) 
teatralitzant una història d’amor adolescent que conta en primera persona però també en passat, com experiència real i on 
apareixen els detalls de les relacions adolescents que fan ells mateix, es delaten amb les risses i xiuxiuejos. 



La relació que està contant Pepa arriba a un moment en el que Pepa ha de prendre una decisió i és aquí quan és 
interrompuda per Ana, per fer d’interlocutora amb els adolescents i preguntar-los que farien ells en el seu lloc i comentar les 
dos possibilitats que existeixen: seguir amb la relació o abandonar-la. 
Després de la participació de l’alumnat sobre esta decisió, Ana dona peu a que Pepa mostre que haguera passat si hagués 
pres la decisió de seguir amb eixa relació insana. Pepa reprèn la història però esta vegada mitjançant el llenguatge de la 
dansa i els espectadors poden veure com el maltractament psicològic s’ha convertit en violència física ubicant este episodi a 
partir de la boda on passa de l’alegria de la festa a la decepció i desesperació d’un matrimoni que ja es va iniciar en un estat 
insà. 
Ana deté el temps de nou i entre tots analitzen ja, amb més confiança, la situació i els convida a conèixer quina va ser la 
decisió que va prendre Pepa realment donant-li pas. Pepa reprèn el monòleg i finalitza la representació plantejant la 
importància de prendre decisions a temps, de valorar-se, de cuidar d’un mateix i de la possibilitat de mantindré una relació 
d’amor basada en el respecte, la llibertat i la igualtat. 
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DIÀLEG PEDAGÒGIC 
Després de la representació Ana inicia el diàleg de l’atracció que senten els estudiants per les qualitats del personatge de Pepa 
similars a les seues, mentre rebutgen altres que són la part que tenen “en l’ombra”, parts inconscients que neguen ells mateix 
perquè no responen a allò que creuen ser, no s’ajusten al model social. Els xics rebutgen la violència del personatge mal 
tractador, els seus menyspreus, el seu egoisme, la seua covardia... les xiques, la submissió del personatge de Pepa i tots miren 
en el seu interior eixes parts negades perquè d’alguna manera estan en ells i elles. Tots es veuen reflectits en certa manera, en 
el personatge de Pepa perquè és el que ells són, este és l’efecte espill, que es genera mitjançant la ficció.  
El diàleg pedagògic intercalat entre les escenes permet la reinterpretació d’allò que les alumnes i els alumnes “veuen” que 
ocorre en elles, facilitant el descobriment de nous aspectes en les seues persones, en definitiva, obrint portes a un possible 
canvi interior i ofereix dos opcions al personatge de Pepa: o continuar amb la relació o abandonar-la definitivament. I el retrat de 



l’actriu finalitza amb la segona opció, amb la bona opció, amb la saludable, cosa que fa reflexionar a cadascú sobre quina 
decisió haguera pres en el seu lloc. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEEDBACK PEL CENTRE ANFITRIÓ 
Després del diàleg que sol ocupar uns 40 minuts, es convida als xics i xiques a complimentar el “Test de relaciones en la pareja 
de jóvenes 2.0” que Ana ha conformat com a instrument de reflexió sobre les conductes de les seues parelles i que dona 
informació significativa als professionals tutors del grup de joves sobre les seues relacions. 
 

Link a vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TMyl4FDgFeA
 

 

 
                                                      Pepa Cases (actriu y ballarina) i Ana Esteve (pedagoga) 



                                                            
 
 
 
 

      


