MÀTRIA

MÀTRIA és un viatge artístic d’amor.
Com encarar la memòria familiar en un Estat
forjat en l’oblit? Quin és el llegat familiar de
les ferides de la Guerra Civil? I quin és el
paper que juguen les nostres mares?
Enrique Isart Alonso va morir afusellat pel
Franquisme el 14 d’agost del 1939 a
Cartagena. Va deixar una carta escrita amb
un missatge a la seva mare Virgínia
Alonso: Madre, valor! El seu cos roman
desaparegut des d’aquella data en una de les
tants marges en què s’ha construit la Transició exemplar de l’Estat Espanyol.
A través de les seves cartes i dels materials de les dones de la família, construïm un espai escènic
per reivindicar la Història, reapropiar-nos d’ella i generar un espai de debat col·lectiu per narrar el
silenci.
Des dels marges rebusquem en els marges, des de la MÀTRIA parlem.

MÀTRIA és un espectacle documental que parteix de la família de l’autora per parlar dels
mecanismes de la memèria i de les polítiques de justicia, reparació i representació.
Un espai circular, en què ens veiem les cares, per debatre sobre les narratives de l'oblit. Un
desaparegut, les oblidades i la història.

ESPAI

MÀTRIA és un espai circular de mínim 9
metres de diàmetre. Aquests 9 metres
corresponen a 120- 130 persones
d’aforament. A la primera ﬁla 30- 32
personas, a la segona 40- 45 i a la tercera
50- 55 persones.
L’ e s p a i e s c o n s t r u e i x a m b c a d i r e s
plegables.
A l’espectacle ensenyem documents
audiovisuals, per això necessitem dos
projectors i dues pantalles. També té una càmera al centre de l’espai que enfoca el espacio des de
dalt.
L’alçada mínima òptima per la càmera és de 5 metres d’alçada.
També requerim d’un espai per poder exposar els documents post-funció. Aquest espai pot ser el
hall d’entrada o el mateix espai si ho permet.
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CARLA ROVIRA PITARCH
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Graduada en Interpretació per l’Institut del Teatre
i especialitzada en el treball de la veu i l’oratòria.
Ha participat en varis espectacles com actriu.
Forma part de LAminimAL Teatre des de 2010
ﬁns 2015; als laboratorios d’investigació i com
actriu i assesora de veu. Al 2015 estrena sla
seva primera creació en solitari Most of all,
you’ve got to hide it from the chicks, guanyador
del Premio¡ FAD 2016 a la Creació Emergent, un
espectacle amb nenes sobre el dolor i la relació
entre nenes i adultes. Al 2016 presenta While the Machine keeps on running, un espectacle amb
adolescents d’Ansan, Corea del Sud, sobre l’enfonsament del Sewol, un ferri que va deixar 304
joves mortes d’aquella ciutat. Al 2017 estrena l’espectacle Aüc, el So de les Esquerdes sobre
violència sexual i MÀTRIA, guanyadora del Premi l’Apuntador Núvol 2017, un projecte que
reﬂexiona sobre la memòria històrica des d’una perspectiva familiar. Compagina la seva activitat
teatral amb la pedagogia i l’educació social, treballant sobretot, en l’àmbit de la infancia
desprotegida.
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VIDEO DE MÀTRIA

https://www.youtube.com/watch?v=3NW4EybEVHQ&feature=youtu.be
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