
CONVERSES
DE
MEUQUES 

D E  L L U C I À  D E  S A M Ò S A T A  



 
PROPOSTA 

"Converses de meuques" és la posada en escena dels Diàlegs entre heteres de Llucià de

Samòsata (120-190 dC). Una paròdia refinada de les cortesanes de l'antiguitat i de tot

el seu univers de clientela i rivals... cap d’ells escapa de la crítica mordaç i burlesca

d'aquest autor grec d'origen siri, un dels principals rètors de la Segona Sofística. 

 

Amb una traducció viva i impecable de Sergi Grau per Adesiara Editorial i

dramatúrgia de Jordi Lara,  l'espectacle és una sàtira refinada de textos de fa dos mil

anys que ens demostren que en les coses essencials l’ésser humà no ha canviat gaire

malgrat el pas dels segles... 

 

L’espectacle té un plantejament inspirat en l'antic teatre greco-romà, amb un vestuari

i maquillatges suggerents, músiques amb instruments de l'època, ús de màscares per

encarnar als personatges masculins i aparts d'un cor. 

.   

Amb un format petit o mitjà, versàtil i adaptable a diversos espais tancats o a l'aire

lliure. 

 

Una oportunitat per transportar-nos a la Grècia clàssica fent ús de màscares, olors,

músiques i un tast de vi grec rétzina que es serveix a l'entrar.  

 



ARGUMENT 

L’obra s’inicia amb un pòrtic escrit per Jordi Lara: dues meuques,

Dòrida i Ioessa, inicien aquest periple parlant d’un rètor siri del

que han sentit parlar: el vell Llucià de Samòsata, que ha arribat a

Atenes amb la intenció d’escriure sobre elles...  

A partir de llavors, Llucià pren la paraula amb una selecció de les

seves “Converses”. La primera, la protagonitzen Dròsida i

Quelidònia, parlant sobre la pèrdua d’un dels clients de Dròsida.  

En la segona, una trobada entre Trifena i el seu client i amant

Càrmides, acostaran l’espectador a una situació on ella esdevé la

vencedora absoluta... 

I com s’inicien les joves en l’activitat d’hetaira? Qui les empeny?...

en la tercera conversa, una mare se les empesca totes per

convèncer la seva jove filla en l’inici de l’activitat... 

Llucià també dóna veu a la casta de clientela més nombrosa:

l’excèrcit. Dos soldats relatant les gestes al camp de batalla creen

l’efecte contrari al desitjat... 

Les dones de Lesbos també són presents en una de les darreres

converses, en diu que “les dones van amb dones i no volen rebre

dels homes, i elles mateixes s’uneixen amb dones com si fossin

homes"... 

I per acabar, la darrera conversa de Llucià, ens presenta

malentesos i corredisses entre quatre personatges encarnats amb

màscares. 

L’obra finalitza amb un epíleg en veu del mateix Llucià. 

 



QUÈ S'HI
EXPLICA? 

Els clàssics deixen palès que només perdura allò que és

universal i atemporal, en el fons, allò que és comú a tot ésser

humà sigui d’on sigui i hagi nascut en l’època que hagi

nascut. Els textos de Llucià de Samòsata ho constaten, per

això llegits gairebé dos mil anys després, continuen tan

actuals com llavors. 

 

Segurament el mateix autor devia conèixer prou bé el món de

les heteres i de la seva clientela, probablement les va

freqüentar i devia observar amb atenció el seu comportament

i el dels homes que les sovintejaven.  

Llucià no s’oblida de ningú: meuques i clients, en definitiva,

homes i dones, són objecte de la seva paròdia més mordaç i

intel.ligent.  

 

Els personatges de les seves converses són teatrals. Amb trets

que els defineixen i els contraposen. 

Per això, tot i ser un text literari la seva posada en escena és

del tot efectiva, per la forca dels personatges i les trames. 



FITXA
ARTÍSTICA 

Interpretació: Montse Soto i Marta Uxan 

Autor: Llucià de Samòsata 

Direcció: Gisela Figueras 

Dramatúrgia: Jordi Lara 

Traducció i notes: Sergi Grau 

Espai: Xavier F. Nogués 

Vestuari i maquillatge: Montse Figueras 

Producció: Arts Escèniques Sant Cugat , BubulinaTeatre 

Text publicat per Edicions Adesiara 

 

FITXA
TÈCNICA 

Durada de l’espectacle: 60 min 

Escenari 6 m x 4 m (adaptable) mínim 3x4  

cambra negra 

llum: 8 pc’s (500) , 1 retall (adaptable) 

taula de llums 

equip de so 

muntatge: 2 hores / desmuntatge 1 hora 

 





ENS HAN VIST 

Torre de l'amo de Viladomiu (Guardiola de Berguedà) 

Teatre Casa de Cultura (Sant Cugat del Vallès) 

Teatre Casal Valldoreix 

Parc arqueològic de Guissona 

Magna Celebratio (Badalona) 

Jornades Romanes (Barcelona) 

Presentació llibre Gynaikés (Tarragona. Antiquari) 

Festival 30 Nits Sabadell 

Prats de Lluçanès 

Jaciment arqueològic "Mons observans" (Montmeló) 

Espai Àgora (Sabadell) 

Casa Elizalde (Barcelona) 

Temple Romà de Vic 

Biblioteca  Gabriel Ferrater (Sant Cugat) 

 



qui som 
Gisela Figueras 
Actriu i còmica. Formada al Timbal i a La Cubana i amb Robert Torres, Fermí Fernàndez,
Santi Ibàñez  o Mayte Buenafuente, entre d'altres. Es forma també en cant amb Nina. Ha
treballat sota les ordres d'Abel Folk, Carles Canut o Dolors Vilarasau. Ha treballat en
produccions de TV3 (Estació d'enllaç, El Cor de La Ciutat, Objectiu Pastorets, La Riera), en
publicitat i en cinema. Darrerament ha treballat en la producció de Berto Romero "Mira lo
que has hecho" (Movistar TV). En teatre actualment protagonitza el monòleg còmic "Com
nos tornem" (representat a més de 30 poblacions catalanes) i col.labora setmanalment als
programes "La Nit dels ignorants" i "APM" de Catalunya Ràdio. 
 
Montse Soto 
Locutora i redactora RNE des de fa dues dècades, combina la seva professió de periodisme
cultural amb la d’actriu. Ha treballat a TV3 i C33 en els programmes Qui corre vola,
Territoris dansa i Nydia. S’ha format en teatre amb Jordi Mesalles o Carlos Gramaje, entre
d’altres. Ha treballat sota direcció d’Esteve Polls o Guillermo Ayesa i ha participat com a
rapsode o presentadora en nombrosos festivals i gales. En cinema, ha participat en
curtmetratges de l’ESCAC i a ‘Rendez Vous’ amb Berto Romero i dirigit per Rafael Barceló
del Terrat. Entre les obres que ha representat: ‘L’hostal de la Gloria’ de JM.Segarra,
‘Diògenes i Epicur’ d’Oscar Borràs, ‘La màscara’ de George Feydeau o el Poema de Nadal de
JM de Segarra dirgit per Esteve Polls. 
 
Marta Uxan 
Formada a l'escola Nancy Tuñón i als Tallers de Teatre Sílvia Servan. Amplia formació amb
altres disciplines, tècnica Lecocq i clown amb John Davidson, teatre musical a l'Escola
Memory, cant amb Laura Mejía i Virgínia Martínez, interpretació al Axis Ballymun Centre
(Dublín), a l’escola El Timbal, a l'estudi Laura Jou, a la Sala Beckett, a La Perla 29 i
coaching amb l'Elena Fortuny. Des del 2015 forma part del projecte "Teatre i literatura" del
Teatre de Ponent, fent gira per tot Catalunya de les adaptacions de les lectures obligatòries
de Batxillerat. 
Ha treballat sota la direcció de Txell Roda, Roger Casadellà, Ignasi Roda, Dolors Vilarasau,
Carles Canut i Oriol Aubets. En cinema, ha estat dirigida per Karlos Alastruey en el
curtmetratge "Ardía", i formant part del documental "El Arte del Espíritu". Des de 1998
compagina la seva carrera d’actriu amb la docència en teatre. 



CONTACTE 

BUBULINATEATRE 
tel. 669938934


