
 
 
 

Lola Arias presenta Lengua madre, un 
muntatge sobre la diversitat de 
maternitats 

 

  

 La directora argentina mostra nou maneres de viure i 
entendre la reproducció als nostres dies, fent pujar a 
l'escenari protagonistes reals.  

 Es tracta d'una peça documental en coproducció amb el 
Centro Dramático Nacional. 

 Es podrà veure al Lliure de Montjuïc del 22 d'abril al 8 de 
maig. 

   

La directora argentina Lola Arias presenta el proper 22 d'abril el seu últim espectacle 
de creació: Lengua madre, una coproducció del Teatre Lliure amb el Centro 
Dramático Nacional sobre la maternitat. L'espectacle serà en cartell fins al 8 de maig 
a la Sala Fabià Puigserver de Montjuïc.  
  
Lengua madre és un mostrari, un gabinet de curiositats, del concepte mare, a través 
de l'exposició per part dels seus protagonistes de fins a nou casos diferents -alguns 
de comuns, d'altres menys convencionals- d'entendre i viure la reproducció en els 
nostres dies.  
  
El repartiment del muntatge inclou, així, nou intèrprets-testimonis que pugen a 
l'escenari per compartir la seva història respecte de la maternitat. Paloma Calle 
comparteix la seva experiència durant el procés de reproducció assistida; Rubén 
Castro, del fet de ser un pare gestant activista pels drets de les persones trans; 
Susana Cintado aborda l'avortament en tres dècades diferents i Pedro Fuentes, 
ginecòleg gai pare d'una criatura, ens parla de la gestació subrogada (també 
anomenada explotació reproductiva). Eva Higueras ens explica les seves vivències 
com a mare de tres fills: un de biològic, un d'adoptat i una d'acollida; Silvia 
Nanclares, de la maternitat mitjançant el mètode ROPA i Candela Sanz, des del seu 
punt de vista com a persona no binària. Finalment, Laura Ordás aborda el seu desig 
de no ser mare i Besha Wear ens explica la seva lluita a l'Estat espanyol com a mare 
immigrant.  
  
Segons la directora, l'espectacle pretén ser una "exposició de fets" en què no es pren 
partit i que "vol mostrar el conflicte" que suscita a dia d'avui un assumpte tan cabdal 
com la maternitat.  
  
Lengua madre és un laboratori mòbil sobre la maternitat. L'espectacle es realitzarà en 
diversos llocs del món, on es treballarà amb diferents comunitats per trobar els 



 

protagonistes que pujaran a l'escenari a explicar les seves històries. Lingua madre, 
l’edició de Bolonya, va ser una producció de l’ERT Emilia Romagna Teatro i la 
primera performance d’una sèrie que s’han fet també al Centro Dramático 
Nacional de Madrid (estrena l'11/03), a Berlín i altres ciutats. 
  
El muntatge compta amb música original en directe i una escenografia amb aires de 
biblioteca d'aquesta enciclopèdia de la reproducció del segle XXI que s'ha proposat 
presentar la directora. Arias torna al Lliure amb Lengua madre dotze anys després de 
l'estrena de Mi vida después la Temporada 09/10, en el marc del cicle Radicals Lliure.  
 
 
Lengua madre. Del 22 d'abril al 8 de maig. 1 h 45'. En castellà. Montjuïc - Sala 
Fabià Puigserver.   

 

  

  

  

Contacte de premsa: 
Rocio Pedrol 
Premsa -- Teatre Lliure 
M. 669 067 566 
premsa@teatrelliure.com 
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