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Lola Arias presenta al Lliure de Montjuïc 
el seu darrer espectacle de creació, una 
coproducció del teatre amb el Centro 
Dramático Nacional.  

Lengua madre presenta, en boca dels 
seus protagonistes, fins a nou maneres 
diferents de viure i entendre la maternitat 
els nostres dies. 
L’espectacle es realitzarà en diversos 
llocs del món amb diferents comunitats, 
com un laboratori mòbil. Ja ha passat per 
Madrid (estrena l'11/03) i per Bolonya, i 
visitarà també Berlín i altres ciutats. 
La directora argentina torna al Lliure 12 
anys després d’estrenar Mi vida después 
la Temporada 09/10, en el marc dels 
Radicals Lliure.  
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Sinopsi 
 
La maternitat és un desig? La procreació, una feina? Què passaria si féssim 
una vaga d’úters? 
 

Avui dia el dret a decidir quan i com ser mare és un dret en disputa. A molts 
llocs, es lluita per l’avortament legal mentre que en altres on ja ho era, es vol 
revertir la llei. Els discursos es polaritzen al voltant de la baixa taxa de 
natalitat, les possibilitats de la fecundació assistida, la legalització de la 
gestació per un altre, l’adopció per part de persones soles o parelles 
homosexuals. Es lliura una veritable batalla política en el territori de la 
procreació. 
 

Lengua madre és una enciclopèdia sobre la reproducció al segle XXI escrita 
a partir de les històries mares migrants, mares i pares trans, mares que van 
recórrer a la fertilització assistida, mares lesbianes, pares gais, mares 
adolescents, dones que van avortar, mares que van adoptar, dones que no 
volen tenir fills i moltes altres persones que es pregunten com reinventar la 
paraula mare. És un espai híbrid entre una biblioteca i un gabinet de 
curiositats, on es comparteixen documents, filmacions y música, els/les 
performers reconstrueixen el passat i discuteixen el futur. 

 
 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/lengua-madre 
 
TRAILER 
https://www.youtube.com/watch?v=m8RbJaveH90 
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En paraules de la directora 
 
Durant la investigació per crear la primera versió de Lengua madre a la 
ciutat de Bolonya vam entrevistar metges, experts en tractament in vitro, 
parteres, advocats, antropòlegs, militants feministes, militants antiabortistes, 
mares lesbianes que lluiten pel reconeixement dels seus fills, mares 
catòliques que no accepten famílies homoparentals, mares migrants que 
han deixat infants enrere per cuidar-ne d’altres, mares adolescents sense 
suport social, mares i pares trans, famílies que van fer gestació per a un 
altre, famílies que van esperar anys per adoptar, dones que van haver de 
fingir que tenien una parella heterosexual per accedir a tractaments in 
vitro, dones que van cuidar temporalment infants en trànsit, intersexuals que 
lluiten per poder engendrar, dones que van decidir no tenir fills. A cada 
conversa es feia evident que les experiències de cada una d’aquestes 
persones no és una qüestió privada sinó una lluita política. A cada conversa, 
les nostres idees sobre com i per què procrear s’expandien en direccions 
impensades. Cada nova experiència aportava noves maneres de veure-ho i 
de pensar, i també noves preguntes sobre avui i sobre el futur: què hauria 
de ser una família? Hauríem de reconèixer la procreació com a feina? I què 
passaria si hi hagués una vaga d’úters? I si les criatures nasquessin d’un 
ventre artificial?  
 

Lengua madre és un territori per pensar la institució de la maternitat present, 
passada i futura. Com un diccionari que s’escriu a l’escenari, cada entrada 
dona un sentit nou a una paraula molt vella. 
 
 
Lola Arias 
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La premsa ha dit…  
 
“L'obra és com la maternitat: no sempre és amable. Encara que hi ha 
moments de riure, vegeu Silvia Nanclares explicant la seva relació amb el 
porno de la RDA quan era adolescent; o moments profundament tristos i 
indignants com quan Besha Wear llança dards sobre la injusta normativa 
espanyola. […] La polèmica en escena també està servida: el teatre que 
incomoda i pessiga és el que deixa pòsit, així ho pensa la directora. I com 
diu Silvia Nanclares: 'Després de l'obra el públic potser necessiti un parell de 
canyes per pair, conversar i pensar el que ha vist’”. 

 
Rocío Niebla. Eldiario.es, 11/03/22 

 
 

 
 

ARTICLE SENCER (en castellà) 
https://www.eldiario.es/cultura/teatro/lengua-madre-escena-maternidades-
plural-normativas_1_8821791.html  
 
 
“Lola Arias treu el millor d'un grup d'intèrprets sobrevinguts en un atractiu 
espectacle documental sobre les maternitats alternatives, en què es troba a 
faltar una pluralitat més gran de punts de vista”. 
 
Javier Vallejo. El País – Babelia, 19/03/22 

 
 

 
 

ARTICLE SENCER (en castellà) 

https://elpais.com/babelia/2022-03-19/la-lengua-madre-que-explica-mil-
maneras-de-venir-al-mundo.html  
 
 
“Lola Arias ens ofereix a Lengua madre una proposta poc convencional per 
reflexionar sobre què significa la maternitat des de l'experiència real dels 
seus actors protagonistes. Una obra a mig camí entre el documental i la 
performance, que explora altres maternitats fora de l'arquetip tradicional. 
L’adopció, l’embaràs subrogat, la gestació des de la transsexualitat, la 
criança en comunitat, el no desig de ser mare, l’avortament són algunes de 
les qüestions que es posen sobre l’escenari. Una experiència directa i franca 
que fa trontollar els prejudicis i les idees preconcebudes i davant la qual és 
impossible no sortir transformat.” 
 
María Zapata. Cinemagavia.es 18/03/22 

 
 

 
 

ARTICLE SENCER (en castellà) 
https://cinemagavia.es/lengua-madre-critica-teatro/#Critica_de_Lengua_madre 
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Fuente: lolaarias.com 

BIOGRAFIA 

Lola Arias 

text i direcció 
 
Argentina, 1976. És escriptora, directora de teatre i cinema i performer. 
Col·labora amb persones de diferents àmbits (veterans de guerra, 
excomunistes, nens búlgars, etc.) en projectes de teatre, literatura, música, 
cinema i arts visuals. Les seves obres transiten la frontera entre la ficció i la 
realitat. 
 

Va escriure i dirigir Mi vida después (2009), en què sis joves reconstrueixen la 
joventut dels seus pares als 70 a partir de fotos, cartes, cassetes, roba usada, 
etc.; Familienbande (2009) sobre la vida d'una família amb dues mares al teatre 
Kammerspiele Munich i That enemy with in (2010) en col·laboració amb dues 
bessones idèntiques al teatre HAU, Berlin. A Xile, va estrenar El año en que 
nací (2012), basada en biografies de joves xilens nascuts durant la dictadura. 
Melancolía y Manifestaciones (2012) és un diari sobre la malenconia de la seva 
pròpia mare creada a Buenos Aires i estrenada a Viena al Festival Wiener 
Festwochen. 
 

El arte de hacer dinero (2013) està protagonitzada per captaires, músics del 
carrer i prostitutes de la ciutat de Bremen. En col·laboració amb l'artista Stefan 
Kaegi va dirigir Chácara Paraíso, una instal·lació biogràfica amb policies 
brasilers, i Airport kids, un projecte sobre nens internacionals a Suïssa. Entre el 
2010 i el 2012 van curar Ciutats paral·leles, un festival amb 8 intervencions a 
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l'espai públic que es va realitzar a Berlín, Buenos Aires, Varsòvia, Zuric, 
Copenhaguen. 
 

Campo Minado (2016), comissionat per Lift Festival, reuneix sis veterans 
argentins i anglesos de la guerra de Malvines. Estrenada al Gorki Theater de 
Berlín, Atlas des Kommunismus (2016) reconstrueix el derroter socialista a 
l'Alemanya de l'últim segle a través de la vida de vuit dones vinculades a la 
RDA. 
 

Arias va crear també l'exhibició interdisciplinària Doble de Riesgo (2016), en 
què repassa els darrers quaranta anys d'història argentina a través de 
testimonis, documents, cançons i vídeos; la performance duracional Audición 
para una manifestación (2014 – 2017) a Berlín, Atenes, Praga i Buenos Aires; i 
Formas de caminar con un libro en la mano (2017), un projecte site-specific per 
a lectors en llibreries i espais públics. 
 

El seu primer llargmetratge, Teatro de guerra (2018), protagonitzat pels 
mateixos protagonistes del seu projecte Campo Minado i va ser seleccionat pel 
68th Forum of the Berlinale Film Festival. 
 

A més, juntament amb Ulisses Conti, compon música i toca en viu. Va gravar el 
disc El amor es un francotirador (2007) i Los que no duermen (2011). Va 
publicar poesia, teatre i narrativa: Campo Minado (Oberon House), Mi vida 
después y otros textos (Random Penguin House), Los posnucleares (Emecé), 
Striptease/ Sueño con revólver/ El amor es un francotirador (Entropía), Poses 
para dormir (Antología dramaturgias. Entropía), La escuálida familia (Libros del 
Rojas), Las impúdicas en el paraíso (Tsé-Tsé). 
 

Els seus textos han estat traduïts a més de set idiomes i s’han presentat a 
festivals de tot el món, com: Steirischer Herbst, Graz; Festival d'Avignon; 
Theater Spektakel, Zuric; We are here, Dublin; Spielart Festival, Munic; 
Alkantara Festival, Lisbon; Radicals Festival, Barcelona: Under the Radar, NY. I 
en espais d'art com Red Cat LA, Walker Art Centre Minneapolis, Museum of 
Contemporary Art Chicago. 
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BIOGRAFIA 

Paloma Calle 

intèrpret 
 
Audiovisual per la Universidad Complutense de Madrid (1999). Amb formació 
en Arts Escèniques (teatre i dansa contemporània) a Madrid, Roma i Berlín al 
llarg de més de deu anys. Des de 2006 ha creat més de vint peces presentades 
a diferents festivals, teatres o centres d'art d'Europa, Àsia i Llatinoamèrica. 
Fundadora del col·lectiu Famílies HD, actiu des del 2018. 
 

La seva pràctica artística es desenvolupa en un territori híbrid entre la creació 
en arts vives i visuals, l'educació no formal i l'activisme i, a més, està 
travessada per una perspectiva transfeminista interseccional dissident de la 
norma heterosexual. 
 

Amb la seva manera de treballar proposa pensar des del fer, situat, encarnat, 
subjectiu, des del cos i des de la pròpia experiència vital. Li interessa legitimar 
sabers o aprenentatges allunyats de la investigació i del pensar més tradicional 
o acadèmic sense renunciar-hi completament. La temàtica de la maternitat 
heterodisident i les noves lluites reproductives és un dels eixos centrals del seu 
treball actualment. 
 

Entre les estratègies i metodologies de treball hi ha l'estranyament i l'humor, el 
concepte d'autobiografia expandida, els processos de creació col·lectiva i el 
treball a partir de preguntes. 
 

Tot això ho compagina, no sense dificultat, amb la feina domèstica i la cura dels 
seus dos fills. 
 

 
BIOGRAFIA 

Ruben Castro 

intèrpret 
 
(Madrid 1993). És una persona transmasculina no binària i bisexual. Activista 
pels drets de les persones trans, especialment pels drets sexuals i 
reproductius. 
 

És el pare gestant d’una família monoparental i duu a terme una criança sense 
gènere assignat. Va ser la primera persona trans a accedir a la vitrificació 
d'òvuls per la sanitat pública a la Comunitat de Madrid, i la primera persona 
trans a accedir, a nivell estatal, a l'àrea de reproducció assistida d'un hospital 
públic. A més, és educador infantil i estudia educació social. També s'ha format 
com a acompanyant perinatal (Doula). 
 

En el recorregut com a activista ha coordinat diversos grups de joves LGTBIQ+ 
de diferents entitats i he impartit xerrades i tallers sobre diversitat. El seu 
projecte documental, Papa gestante, que explica l'experiència de la paternitat 
trans gestant en aquesta societat, veurà la llum ben aviat. 
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BIOGRAFIA 

Susana Cintado 

intèrpret 
 
Madrid, 1966. De professió Fontactriu, pertanyent a col·lectius feministes 
autònoms des de 1988 i col·laboradora i participant a Centres Socials Okupats. 
 

Oficial de primera de Fontaneria, Tècnica d'Energia Solar Tèrmica, Tècnica de 
Manteniment, professora d'oficis i ponent a xerrades sobre professions 
masculinitzades des de 1995. 
 

Formació i gires en teatre amb les companyies de GAD, Alforjas i El Carrusel, 
des del 1974 fins al 1985. Experiència artística amb Rebeldías Mínimas, dansa 
performativa feminista punk des del 2013 al 2017. 
 

 
BIOGRAFIA 

Pedro Fuentes 

intèrpret 
 
1958, Mancha Real, poble de Jaén on l'olivera era i ho és tot. Llicenciat en 
Medicina i Cirurgia per la Universitat de Granada, el 1981. Posteriorment es va 
traslladar a Madrid i va realitzar la residència a la Ciudad Universitaria de La 
Paz, obtenint el títol d'Especialista en Ginecologia i Obstetrícia per la 
Universidad Complutense de Madrid el 1986. El 1987 es va incorporar al 
projecte d'inaugurar l'Hospital Universitari Príncep d'Astúries, d'Alcalá de 
Henares, on ha desenvolupat la seva tasca assistencial fins al desembre de 
2021, primer com a facultatiu d'àrea i després com a cap de Secció de 
Ginecologia, Obstetrícia i Reproducció Humana. 
 

A l'àmbit formatiu, ha estat tutor de residents durant 15 anys i professor 
associat a la Facultat de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, 
mateixa universitat per la qual ha aconseguit el títol de Doctor en Medicina. 
 

A altres espais, és membre de la Junta Directiva de la Asociación de Familias 
LGTBI Galehi i activista pels drets de les famílies LGBTI. Casat des del 2008, 
és pare, juntament amb el seu marit, d'un nen de 11 anys. Es defineix com a 
home cis i els seus pronoms són: Ell/He  
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BIOGRAFIA 

Eva Higueras 

intèrpret 
 
Llicenciada en Farmàcia per la Universidad Complutense de Madrid. Fa classes 
de Teatre en un col·legi des de fa sis anys a nens d'Educació Infantil. A més, 
escriu (té publicada i estrenada una obra de teatre, i publicada dues peces 
curtes) i col·labora amb RNE al programa La Sala dramatitzant històries de 
dones, amb peces de Mujeres indomables. 
 

Actriu de llarga trajectòria professional; ha participat en més de trenta 
muntatges, a les ordres de directores com José Tamayo, Ramon Ballesteros, 
Pepe Bornás, Gustavo Tambasccio, Gabriel Olivares, Vanesa Martínez, 
Antonio Mercero, Àngel García Moreno, Fernando Sansegundo, Quino Falero, 
Carlos Fernández de Castro, Don Luqui... i un llarg etcètera. 
 

Ha aparegut també a la petita pantalla en sèries com MIR, Hospital Central, El 
Comisario o Yo soy Bea. Ha estat dues vegades nominada als Premis de la 
Unión de Actores com a millor actriu de repartiment i millor actriu secundària. 
Ha rodat nombrosos curts; guanyant amb un d'ells el Premi a la millor 
interpretació al Winter Shorts Film Festival de Kentucky. També ha realitzat tres 
pel·lícules, a les ordres del director Pablo Moreno. I ha treballat com a actriu de 
doblatge i ha realitzat nombroses locucions. 
 

Mare de tres fills (un biològic, un adoptat i una petita en acolliment temporal). 
 

 
BIOGRAFIA 

Silvia Nanclares 

intèrpret 
 
Madrid, 1975. Escriptora. Col·laboradora al podcast Carne Cruda i columnista a 
eldiario.es, on exerceix el periodisme narratiu amb una mirada especialitzada 
en feminismes, criança, famílies i diversitat. 
 

Ha publicat la novel·la Quién quiere ser madre (Alfaguara), els àlbums infantils 
La siesta i Al final (Kókinos), i des de la narrativa breu, ha participat en el volum 
col·lectiu Tranquilas (Lumen) i publicat el volum de El Sur, instrucciones de uso 
(Bucòliques). 
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BIOGRAFIA 

Laura Ordás 

intèrpret 
 
Nascuda a Madrid, és arquitecta de primera formació per l'ETSAM i també és 
escenògrafa i actriu. Cursa el Máster en Investigación en Arte y Creación 
(MIAC) de la facultat de Bellas Artes de la UCM, durant el qual desenvolupa 
una línia de recerca sobre els processos col·lectius de recerca escènica. 
Després d'uns anys col·laborant amb diversos arquitectes i desenvolupant 
projectes i obra pròpia, se centra en l'escenografia teatral i la interpretació. 
 

Col·laboradora estreta de l'artista plàstic i creador escènic José Luis Raymond, 
amb qui forma el col·lectiu TRE.MENS juntament amb la també creadora 
escènica Rakel Camacho. Treballa també amb altres escenògrafs com Sven 
Jonke, Dorothee Curio, Kurt Allen i Leticia Gañán (Estudio DeDos), Esmeralda 
Díaz, Mónica Boromello, Paco Azorín, o Alejandro Andújar, en muntatges 
dirigits per Tomaz Pandur, Ernesto Caballero, Miguel del Arco, Josep Maria 
Flotats, Helena Pimenta, Gerardo Vera, Lluís Luque, Magüi Mira i Gianina 
Carbonariu. 
 

Dissenya escenografia i/o vestuari per a Ojos Bonitos, Cuadros Feos (Ramón 
Ballesteros i Manuel Tejada), Ligazón (Raúl Fuertes), El Círculo de tiza 
caucasiano (Mariano Llorente), Los Comendadores de Córdoba (César Barló), 
Las mujeres del fraile (Pedro J. Martínez), El perro del hortelano (Alberto G. 
Taboada) i El fuego amigo (Juan Manuel Romero Gárriz), entre d'altres. 
 

Com a actriu ve formant-se ininterrompudament des del 2002, amb Laila Ripoll i 
Mariano Llorente, Mar Navarro, Graham Dixon, Kameron Steele, Mary Overlie, 
Ramiro Silveira, Andrés Lima, Pablo Messiez, Raúl Iaiza, Arnold Taraborrelli i 
Luz Arcas, entre d'altres; fora d'Espanya amb la Siti Company (Anne Bogart) a 
Nova York i Commedia dell’Arte (Adriano Iurisevich) a Venècia.  
 

Ha actuat a diversos festivals nacionals, com el Festival Internacional de Teatre 
Clàssic d'Almagro, i internacionals, als Estats Units, Mèxic, Xile i Colòmbia en 
diversos muntatges teatrals representats també en gira nacional, a més de 
teatres com el CDN o el Pavón Kamikaze i sales com La Triángulo (que va 
acollir el 2010 un text i producció pròpies i que va quedar finalista al festival 
Scena Simulacro) amb directors com Claudia Tobo, José Luis Raymond, David 
Martínez, Rakel Camacho, Pilar Almansa, José Gómez-Friha, Amaya Curieses, 
Emi Ekai, Laura Ortega, Loli Garayalde i Raquel Mesa, tant en títols clàssics 
com contemporanis, passant de vegades per la creació col·lectiva. El 2019 
estrena La Lengua Pegada al Hielo, text de Félix Estaire i posada en escena de 
David Martínez que va rebre el premi Teatro en Confluencia 2018. 

  



 
  

13 
 

BIOGRAFIA 

Candela Sanz 

intèrpret 
 
Té un fill de set anys, una relació oberta amb la seva xicota des de fa set, un 
vincle de germanes amb el pare de Simone, una germana bessona, una altra 
germana que va néixer set anys abans i una altra que va néixer tres anys 
després. Un grup d'amigues molt fort on ningú no és invisible i que es recolzen i 
potencien. Fa dotze anys, quan en tenia 21, munta amb Ro, Salvador i Jacobo 
“vaciador34”, una casa i un lloc per trobar-se amb més gent els caps de 
setmana. 
 

El 15 de maig van passar de ser quatre a ser molt més. “Vaciador” es va 
convertir en un laboratori, en un lloc de trobada, de festa, un espai 
transfeminista implicat políticament al barri. El 2014 va néixer Simone i van 
tractar de viure una criança col·lectiva sense referents, amb precarietat, amb 
okupacions i desallotjaments i moltes coses més. Aquí va créixer. 
 

“Vuidador” es va acabar. Un grup d'inversió va comprar-lo. Van desmuntar tot el 
terra de fusta que havien posat quan van entrar i se’l van endur a una casa 
ruïnosa que han comprat entre vuit amigues per 10.000 euros en un poble de 
Madrid que és desèrtic. Com a veïns tenen als seus pares. Dues persones de 
70 anys que beuen aigua de pluja, veuen sèries amb l'electricitat de quan toca 
el sol i es passen les hores gaudint de la vida. Perquè també els van fer fora de 
casa seva i, dotze anys abans, un amic seu els havia regalat aquest tros de 
terra abandonada i trist amb una casa cremada i sense sostre. Però ara hi ha 
codonys i ametlles, peres, pomes, figues. I ells són molt feliços. 
 

“Aquest estiu, he pres la decisió de desitjar. Vaig néixer amb la sort de tenir 
consciència del meu cos i m'agrada moure'l per entendre'm. La meva mare es 
bailaora”, afirma. 
 

Des de l’inici de “vuidador”, a la casa, hi va haver un piano desafinat de paret i 
es passava hores tocant-lo sense saber res de tècnica. Però componia sense 
parar. Després va fer un grup amb en Salvador i en Jacobo. Van fer bones 
coses. Mai van fer un concert, el primer que haurien tingut el van cancel·lar per 
acampar al sol. Més tard va col·laborar amb Yocasta en un parell de temes. 
Després va fer un tema de reguetón amb Mosta i Álex. Després va muntar un 
grup amb Ro i Amàlia. Es deia Las peieles, era preciós. I, finalment, es va 
posar a fer cançons durant la quarantena. “Soc només jo, Leo Can, però amb 
cables fonamentals. Crec que es música emocionant.” Té un projecte de 
novel·la, que allí segueix, una mica parat.   
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BIOGRAFIA 

Besha Wear 

intèrpret 
 
Besha Sita Kimbu va néixer a la República Democràtica del Congo el 5 d'abril 
del 1985. Va arribar a Espanya el 2007. Del 2008 al 2011 va treballar com a 
cuidadora de persones grans i de nens. El 2013 va ocupar un lloc d'atenció al 
públic a l'associació cultural La Kúpula, que promou la diversitat cultural. 
 

El 2014 es va formar en gestió empresarial a la Universidad de Granada i 
aquell mateix any va muntar la seva pròpia empresa, el nom de la qual és 
Besha Wear, que tracta de promoure la cultura africana en diferents àmbits, 
moda, gastronomia, música i art. 
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Fitxa artística 
 
INTÈRPRETS 

Paloma Calle 
Rubén Castro 
Susana Cintado 
Pedro Fuentes 
Eva Higueras 
Silvia Nanclares 
Laura Ordás 
Candela Sanz 
Besha Wear 
 
DRAMATÚRGIA 

Laura Cecilia Nicolas 
 
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI 

Mariana Tirantte 
 

IL·LUMINACIÓ I VÍDEO 

Matias Iaccarino 
 
MÚSICA 

Meike Clarelli i Davide Fasulo 
 
DIRECCIÓ DE COR 

Meike Clarelli / Pep Ferrer Auxan 
 
COREOGRAFIA 

Luciana Acuña 
 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Laura Cecilia Nicolas (Lola Arias Company) 
 
COPRODUCCIÓ 

Teatre Lliure i Centro Dramático Nacional 

 

Informació pràctica 
 
HORARIS 

Dc. a ds. 19.00 h 
Dg. 18.00 h 
 
DURADA 
1 h 45' 
 
LLOC 
Sala Fabià Puigserver 
 

IDIOMA 
En castellà 
 
PREU 
9 € - 29 € 
 
ACCESSIBILITAT 
Assistència auditiva a través del mòbil 
 
ATENCIÓ 
En aquest espectacle es fan servir llums 
estroboscòpics. 
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 
materials informatius (dossiers, 
notes de premsa, vídeos, fotos) o 
tenir accés a material de referència 
(llistes de reproducció, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-lengua-madre 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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