


L’obra de teatre, el documental de 
televisió, la instal·lació fotogràfica i 
l’activitat educativa que proposem 
per a alumnes de 4t d’ESO i/o 1r. de 
Batxillerat o grau formatiu equivalent, 
ens permeten explicar amb diferents 
llenguatges i per a diferents públics 
un capítol encara no tancat de la 
història d’Europa: la impunitat, el 
silenci, el cos de la dona com a 
territori de conquesta, i la mirada 
d’una nova generació que malda per 
tancar ferides i construir una societat 
igualitària.

QUI SOM?

CULTURA I CONFLICTE, és un equip multidisciplinari de professionals que creu en la capacitat de la cul-
tura com a motor de diàleg i reflexió i com a eina de transformació social. En aquest sentit planteja
propostes en l’àmbit de les arts escèniques, l’audiovisual, la fotografia i el periodisme, partint
d’un treball de recerca conjunt que permeti donar context i generar noves preguntes i noves
òptiques d’una realitat sempre polièdrica i diversa.

https://www.culturaiconflicte.org/equip-cat

PROJECTE MULTIDISCIPLINAR ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC

OBRA TEATRE - Teatre Nacional de Catalunya

INSTAL·LACIÓ FOTOGRÀFICA PROPOSTA EDUCATIVA

DOCUMENTAL- CCCB / Filmin

Ara fa 25 anys que va acabar la guerra de Bòsnia i Hercegovina, al cor d’Europa. Un conflicte
que va enfrontar, de 1992 a 1995, bosnians d’origen serbi, croat i musulmà. Mentre a
Catalunya celebràvem els Jocs Olímpics, entre 25.000 i 50.000 dones, nenes i homes van ser
víctimes de violació com a estratègia de neteja ètnica. Les supervivents i els fills/es nascuts de les 
violacions, denuncien 25 anys després, el silenci i l’estigma amb el que han hagut de
conviure i ens mostren la seva lluita incansable per què es faci justícia.



PROPOSTA EDUCATIVA

Activitat educativa i de sensibilització destinada a alumnes d’educació secundària, pensada per
a cursos de 4t.ESO a 2n. de Batxillerat.

Cultura i Conflicte proposa als centres educatius una activitat online: 

Quan acaba una guerra?
Quina és la última gran guerra que hi ha hagut al cor d’Europa?
Què en sabem avui? Podria repetir-se? Qui són les víctimes?
Les dones, també fan la guerra, o només la pateixen?
La Memoria històrica; la lluita contra l’estigma i la discriminació; el cos de la dona com a arma de 
guerra. Les arts escèniques com a plataforma per parlar de temes tabu en una societat. La realitat i la 
ficció.

>> Si es vol que els alumnes puguin preguntar sobre aspectes més històrics o socials, poden 
conversar amb els directors del documental; si l’activitat és per a un grup que fa arts escèniques o 
audiovisuals, poden conversar amb el realitzador, fotògraf, director teatral, la dramaturga, o fins i tot 
alguna de les actrius.

TRÀILER DEL DOCUMENTAL: https://youtu.be/98TRbcdgwgg

Preu: 200€ + IVA
Aquest preu inclou l’enllaç al documental i la videoconferència d’1 hora amb 1 membre de
l’equip.

Accés a un enllaç per veure 
el DOCUMENTAL (52 
minuts) per a un Nº il·limitat 
d’alumnes

VIDEOCONFERÈNCIA
online amb l’equip de 
Cultura i Conflicte



MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

1. OBRA DE TEATRE: “ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC”

Va passar al cor d’Europa, a dues hores d’avió de Barcelona. Aquí gaudíem de l’eufòria olímpica. A 
Sarajevo l’havien viscuda uns anys abans. De sobte, la televisió ens servia imatges dels camps de 
concentració a Bòsnia i Hercegovina barrejades amb el recompte de medalles olímpiques a Barcelo-
na. El novembre de 2020 ha fet 25 anys que va acabar oficialment aquella guerra, on entre 25.000 i 
50.000 dones i nenes van ser violades com a estratègia de neteja ètnica. La majoria de les víctimes 
són musulmanes però també n’hi ha d’origen croat, serbi i gitano. Els seus relats són idèntics, i moltes 
de les supervivents ho viuen en silenci, ignorades per les institucions i rebutjades per les pròpies 
famílies. Aquesta obra dóna veu a la memòria i a la determinació d’aquestes dones i dels fills i filles 
nascuts de les violacions de lluitar contra l’oblit, ara que els focus i les càmeres fa temps que van 
marxar de Bòsnia. Per la Nevenka, la Milica, la Meliha, la guerra encara no ha acabat. El dolor que 
senten és tan gran que, per elles, “Encara hi ha algú al bosc”. I nosaltres, on érem? On som?

Direcció: Joan Arqué Solà
Dramatúrgia: Anna Maria Ricart
Interpretació: Ariadna Gil, Mon-
tse Esteve, Judit Farrés, Magda 
Puig, Oscar Muñoz Casamada,
Pepino Pascual i Erol Ileri.

Calendari Temporada 
2020/2021:
27/11/2020 Estrena Festival Tem-
porada Alta Girona
14/01/2021-07/02/2021 
Temporada al Teatre Nacional 
de Catalunya (Sala petita)
De Febrer a Maig de 2021 – Gira 
per Catalunya

TRÀILER DE L’OBRA DE TEATRE: https://youtu.be/CZMoymcpcsY



MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

2. DOCUMENTAL: “ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC”

La guerra de Bòsnia, el conflicte més sagnant a Europa després de la Segona Guerra Mundial, va
acabar oficialment amb la firma dels Acords de pau de Dayton el novembre de 1995. Per l’Alen, la
guerra va començar deu anys més tard, el dia que va saber que era adoptat després que la seva
mare biològica l’hagués abandonat, perquè ell era fruit d’una violació d’un soldat serbi. L’Ajna no va
saber que era filla d’una violació durant la guerra fins que va arribar a l’adolescència. No entenia la
difícil relació que sempre havia tingut amb la seva mare, fins que als 25 anys, ha comprès l’esforç
que aquesta va fer per seguir al costat de la criatura. Per la Meliha (musulmana), la Nevenka
(croata) i la Milica (sèrbia) la guerra tampoc no ha acabat. Elles i les dones de les seves famílies van
ser violades i torturades per part de tropes de diferent bandera. Tot i haver estat capaces de portar
els agressors davant dels tribunals, moltes d’elles han vist com els responsables quedaven aviat
en llibertat. Les institucions han tardat dècades a reconèixer-les com a víctimes i la societat mira
cap a una altra banda. Quina és la justícia que busquen? Aquest documental mostra els testimonis,
la seva lluita interna i externa per trencar amb el silenci, la seva mirada 25 anys després i la seva
capacitat de superació de l’estigma que pateixen.

Direcció: Erol Ileri / 
Teresa Turiera-Puigbò
Guió: Teresa Turiera-Puigbò
Realització: Erol Ileri
Director de fotografía: 
Tyler Franta

MÉS INFORMACIÓ:
https://www.culturaiconflicte.org/documental-cat



MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE

3. INSTAL·LACIÓ FOTOGRÀFICA: “ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC”

Totes les supervivents que protagonitzen aquest projecte han estat víctimes de la guerra i de la
pau, perquè encara avui pateixen l’oblit institucional i l’estigma social, a més de les conseqüències
físiques i psicològiques. Però no tot és foscor. N’hi ha que han deixat de tenir por i segueixen portant 
els criminals de guerra davant la justícia. I els fills i filles nascuts fruit de les violacions, que ara tenen 
25 anys, ja no són la llavor de l’odi que pretenien plantar els agressors, sinó una mostra de com l’amor 
i la capacitat de superació poden vèncer la barbàrie. L’exposició fotogràfica parteix de les dues reali-
tats generacionals: la de les dones víctimes directes de tortures i violacions, en molts casos després 
de veure com assassinaven els homes de la seva família; i la dels fills i filles nascuts d’aquests em-
barassos forçats, bona part dels quals van ser abandonats o donats en adopció. Els anomenats “nens 
invisibles” són avui homes i dones joves, amb ganes de mirar al futur i de fer saber a les seves mares 
biològiques que les estimen per sobre de qualsevol circumstància. El plantejament de l’espai expositiu 
inclou, no només les imatges d’aquests protagonistes, sinó que convida al visitant a submergir-se en 
una instal·lació que fa reviure elements de la seva vida quotidiana durant i després de la guerra.



ENTREVISTES

QUAN ARRIBIN ELS MARCIANS -TV3:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quan-arribin-els-marcians/una-arma-de-guerra/video/6069580/

PUNTS DE VISTA -TV2:
https://www.rtve.es/alacarta/videos/punts-de-vista/punts-vista-entrevista-teresa-turiera-ariadna-gil/5683131/

El reportatge centra la mirada en el projecte de l’organització CULTURA I CONFLICTE “Encara hi ha 
algú al bosc”, que consisteix en un documental, una obra de teatre i una instal·lació fotogràfica, pro-
tagonitzat tot per dones que van ser violades en la guerra dels Balcans, que es va acabar oficialment 
ara fa 25 anys. El director teatral Joan Arqué, la dramaturga Anna Maria Ricart i l’actriu Magda Puig 
expliquen els seus objectius i les seves vivències a l’hora de posar-se davant d’un tema tan dolorós 
com aquest. I destaquen la necessitat d’evidenciar que no és un conflicte passat, sinó que està molt 
viu en la ment de les dones afectades.

Parlem del documental ‘Encara hi ha algú al bosc’, un projecte multidisciplinar que inclou una 
exposició fotogràfica i una obra de teatre. I ho fem amb la directora i guionista del documental Teresa 
Turiera, i l’actriu Ariadna Gil, protagonista de l’obra de teatre.



CONTACTE
culturaiconflicte@gmail.com

699579040 (Magda)


