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Text de l’autora 
En certs jocs infantils, tocar mare vol dir que has arribat a un lloc segur, que estàs 
salvat, que has trobat el refugi on estàs i et sents protegit. 

Aquesta funció l’ha complida històricament la família, que és potser una de les 
moltes institucions de la nostra societat que els darrers anys han vist qüestionada i 
sacsejada la seva forma, que ha esdevingut molt més plural i diversa. A mi sempre 
m’han interessat molt les famílies atípiques, aquelles que surten del patró 
predominant. Em fascinen les històries de personatges a qui, en moments vitals de 
solitud, la vida posa en contacte amb altres persones també soles, i creen un petit 
nucli familiar on troben un refugi per a la seva vulnerabilitat. 

Tocar mare no aporta respostes. En tot cas, posa damunt la taula unes preguntes i 
reflexions sobre com es generen els vincles entre persones, què caracteritza a una 
relació familiar i què s’espera d’uns determinats rols de parentiu, quins efectes pot 
tenir en algú el sentiment d’abandonament o pèrdua familiar, els efectes inesperats 
del mercantilisme o la invenció de noves fórmules de relacions personals.  

La història de n'Esperança i n'Empar, les dues protagonistes de Tocar mare, és una 
història que ens parla de la necessitat que tenim les persones de trobar un recer 
on sentir-nos protegits, com en els jocs infantils.  

Perquè de vegades, està bé ser creatius i no conformar-se amb fer llimonada amb 
les llimones que et dona la vida. 

 

Marta Barceló 
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Nota del director 

Sovint la vida se’ns fa tan grossa que volem posar-hi mides. Volem mesurar coses 
que potser no permeten ser mesurades. Com si el fet de tenir unes xifres, uns 
contractes, unes clàusules, uns drets o unes obligacions, ens donés més eines per 
fer-les més maleables i abarcables. Tenir-les definides, limitades, pautades i 
endreçades. L’amor és una d’aquesta coses. L’estima. L’afecte.  
 
Molts frisaríem per saber-ne la mètrica, per poder percebre, només amb un cop 
d’ull, quanta estima donem o quanta en rebem. O potser molts voldríem posar 
clàusules a aquest afecte. Definir quins trets en queden fora i quins son els que en 
queden dins. Qui sap si un dia això serà possible.  
 
Sense aquesta mètrica, l’afecte, l’amor i l’estima segueixen sent immesurables, 
misteriosos, incalculables i innegociables. L’afecte, l’estima i l’amor encara formen 
part d’allò que no podem ni explicar ni acotar. És part de la màgia de la vida. Per 
això sempre els trobarem al teatre. Perquè la màgia del teatre és l’habilitat que té 
de mostrar i fer-nos entendre allò que no es pot ni comptar, ni acotar, ni mesurar. 

Jordi Casanovas 
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Sinopsi 

Esperança, una dona prejubilada alegre i animosa, i Empar, la jove directora d’una 
productora audiovisual, conformen una atípica família que es veu trastocada per un 
fet inesperat. Les dues dones hauran de fer un viatge, pels records compartits més 
divertits i per les vivències personals més dures, per descobrir allò que pot posar 
en perill el seu vincle i allò que el pot fer enfortir. 

Una història de pactes per escrit, de canelons de peix, de bicicletes infantils amb 
manillars blaus, d’àlbums familiars per omplir i d’abraçades pendents de fer. Una 
comèdia tan dolça com emocionant que ens farà preguntar quina és la naturalesa 
de l’amor incondicional. 

 
 

Fitxa artística 
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Cicle La Família (o la família?) 
Desbordant el concepte i les seves derivades 
 
Organitzen: Sala Beckett i Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
 
La família és un concepte tan complex com antic. Una estructura social i una font 
de sentit en constant transformació, qüestionament, reinvenció i canvi, que 
emmarca com ens relacionem, ens comuniquem i convivim amb el nostre entorn.  
Què és la família? Quina és la seva dimensió política, econòmica? I la seva dimensió 
sociomaterial, pragmàtica i encarnada? Com dona forma a les nostres vivències? 
Com la formem a partir d’aquestes vivències? Ens podem desprendre de la família? 
Ens en volem desprendre? Com s’hi defineixen els rols dels seus membres? Com 
anar més enllà del mandat heteronormatiu i trastocar les seves estructures de 
desigualtat? Podem practicar altres formes de filiació, cures, reciprocitat i 
comunitat més enllà del model hegemònic de la família? Tota persona té els 
mateixos drets respecte la família?  

Es poden respondre aquestes preguntes? No ho sabem, però us proposem una 
aproximació artística i acadèmica que ens permeti  desbordar i re-brodar algunes 
de les certeses i demandes sobre aquesta noció antiga i contemporània, col·lectiva 
i personal. 
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Activitat relacionada amb l’espectacle: Les 
altres famílies 
Taula rodona 
24/11/2022 
A les 18h 
 

 
 
Les nostres necessitats d’estimar, de vincular-nos, de poder ésser-hi per a un altre, 
així com de rebre afecte constitueixen vincles forts i duradors. Però poden existir 
només entre persones que comparteixen ADN? Ser mare o ser filla són pràctiques, 
no genètica. I les pràctiques d’afecte creixen com llavors ben sembrades i ben 
regades. Al final, quan l’afecte creix, la convenció i els contractes que la regulen no 
en poden recollir la intensitat, l’emocionalitat. Això genera conflictes, conflictes que 
tenen totes les famílies. Quin és el procés d’esdevenir família? Quin és el procés 
d’esdevenir mare o d’esdevenir filla? 
Aquesta emocionalitat, aquests afectes es posen a prova quan s’enfronten als 
paràmetres de valor del món capitalista. Quin valor té el vincle o la cura dels éssers 
estimats? Amb el rerefons dels debats del feminisme marxista aprofundirem en el 
tema del valor del treball domèstic i de cura i, per tant, en la seva remuneració o en 
les situacions de pobresa femenina en les persones grans. Des d’una mirada del 
feminisme postestructuralista, ens fixarem també en la importància central de les 
emocions i els afectes en la conceptualització del treball de cura. 
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Participants 
 
Marta Barceló 

 
Autora de l’espectacle Tocar Mare 
 
Jordi Casanovas 

 
Director de l’espectacle Tocar Mare 
 
Lídia Arroyo 

 
Investigadora del grup de recerca Gènere i TIC, de l’Internet Interdisciplinary 
Institute de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i professora associada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És la investigadora principal del 
projecte Open Data Portal & Research on the incidence of ocupational segregation 
on COVID-19 prevalence from a gender intersectional approach i ha coordinat 
l’estudi transnacional Skills and Organizational Elements for Social Digital 
Innovation, del projecte +RESILIENT. També participa com a investigadora en 
projectes europeus sobre gènere i ciència (GenPORT, ACT, EFFORTI). Ha estat 
investigadora visitant a l’Área de Gènere, Societat i Polítiques (FLACSO-Argentina) 
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i a la Fundació Travail-Univeristé (FTU-Namur) – Universitat de Namur (Bèlgica). 
Les seves investigacions, basades en mètodes mixts, se centren en gènere, treball 
i TIC, i prevenció de la violència de gènere en els joves. 
 
Natàlia Cantó-Milà 

 
Llicenciada en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctora 
en Ciències Socials (summa cum laude) per la Universitat de Bielefeld (Alemanya). 
Ha estat professora d’història de la sociologia i teoria sociològica a la Universitat 
de Bielefeld i de metodologies qualitatives i política social a la Universitat de 
Leipzig. Els seus àmbits de recerca són la teoria social, els imaginaris de futur i la 
sociologia de les emocions. És editora de la revista Digithum. Una perspectiva 
relacional de la cultura i la societat i membre de l’equip editorial d’Emotions and 
Society. 
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L’autora: Marta Barceló 

 
 
És actriu, guionista, trapezista, escriptora i dramaturga mallorquina. Es va formar a 
l’Institut del Teatre de Barcelona, on es llicencià en Art Dramàtic el 1996, en 
l’especialitat de gest, i a l’escola de circ The Circus Space de Londres. 

Ha guanyat el Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears amb Abans que arribi 
l’alemany (2016) i els torneigs del Temporada Alta de Girona (2016) i el 
Transatlántico de Buenos Aires (2017) amb Tocar mare. També ha guanyat el 
Premi Palanca i Roca dels Premis Ciutat d’Alzira (2020) per la seva obra Anar a 
Saturn i tornar i el I Premi Vila de Santanyí (2022) per l’obra Zona inundable, 
estrenada la tardor de 2022 al TNC. 

Ha treballat la novel·la infantil (Lúnia, premi Guillem Cifre de Colonya) i el teatre 
breu. 

Actualment és codirectora del C.IN.E. (Centre d’Investigació Escènica de Sineu). 

En ficció audiovisual, ha treballat com a guionista, entre d'altres, a les sèries 
Migjorn, Hotel Bellavista, Treufoc i Pep, totes elles emeses al canal autonòmic 
balear IB3. 
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El director: Jordi Casanovas 

 

Dramaturg i director teatral. Director de la companyia Flyhard, de la qual va ser 
fundador, des de 2005 fins al 2013. Fundador i director artístic de la Sala Flyhard 
des de la temporada 2010-11 fins al 2013. Professor de dramatúrgia a l’Institut del 
Teatre, Eòlia i l’Escac. 

Ha escrit una trentena llarga de textos entre els quals destaquen la 
trilogia Wolfenstein, Tetris i City/Simcity (2006-2007), La ruïna (2008), Lena 
Woyzeck (2008), La revolució (2009), Un home amb ulleres de 
pasta (2010), Pàtria (2012), Una història catalana (2013), Ruz-
Bárcenas (2014), Vilafranca, un dinar de festa major (2015), Idiota (2015), Port 
Arthur (2016), Mala broma (2018), Jauría (2018), La dansa de la 
venjança (2019), Valenciana. La realitat no és suficient (2019), Alguns dies 
d’ahir (2020) i Sopar amb batalla (2020), entre d’altres. 

Ha dirigit, a més de bona part de les seves pròpies obres, muntatges destacats 
d’autoria catalana com ara Consell familiar de Cristina Clemente, Burundanga de 
Jordi Galceran, L’electe de Ramon Madaula o Els últims dies de Clark K d’Alberto 
Ramos. 

Ha rebut nombrosos premis, entre els que destaquen el Premi Nacional de Cultura 
2022, el Premi Max 2020 al Millor espectacle teatral per Jauría, Premi Max 2020 a 
la Millor adaptació o versió teatral per Jauría, Premi Butaca 2016 al Millor text 
teatral per Vilafranca, un dinar de festa major, Premi Ciutat de Barcelona de Teatre 
2012 per Pàtria, Premi Butaca 2011 al Millor text teatral per Una Historia Catalana, 
Premi Time Out 2011 a la Millor obra per Un hombre con gafas de pasta, Premi 
Butaca 2009 al Millor text teatral per La Revolución. La trilogía Wolfenstein, Tetris, 
i City/Simcity va rebre el Premi de la Crítica de Barcelona a la Revelació de la 
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temporada 2006-07. També ha rebut el Premi Ciutat de Valencia per Estralls, 
Premi Ciutat d’Alcoi 2005 per Beckenbauer. 

A la Sala Beckett, d’aquest autor s’hi han pogut veure Gebre (2004), en el marc de 
la IX Mostra de Teatre de Barcelona, i City/Simcity (2007). 

 

Les intèrprets 
Lluïsa Castell 

 

En teatre ha treballat, entre d’altres directors, amb Carme Portaceli a La Víctor C. 
(2021), Esplendor (2016), Krum (El Costra) (2014), Misèria de la IIa transició (2013), 
Nuestra clase (2012), Els baixos fons (2012), Prometeo (2010), Què va passar quan 
Nora va deixar al seu home? (2008), Finestra tancada (2007), Genova 01 (2005), 
Lear (2003), El retorno al desierto (2003), Salinger (2002), Ball trampa (2001), Por, 
menjar-se ànima (2000) i Mein Kampf (1999); amb Jordi Casanovas a Vilafranca, un 
dinar de festa major (2015), Consell familiar (2013), Una història catalana (2013) i 
Pàtria (2012); amb Mario Gas a Humans (2018), La ronda (2005), El rapto del 
serrallo (1999), Otelo (1994), Golfus de Roma (1993) i El temps i els Conway (1992); 
amb Sergi Belbel a Vaselina (2019) i A la Toscana (2007); amb Marilia Samper a 
L’alegria (2017); amb Carlota Subirós a María Rosa (2016); amb Josep M. Mestres a 
Cancún (2008); amb Carol López a En defensa dels mosquits albins (2007); amb 
Toni Casares a Valentina (2006), i amb Oriol Broggi a Magnus (2005). 

L’any 2008 va guanyar el Premi de la crítica a la Millor actriu, el Premi Butaca a la 
Millor Actriu i el Premi Margarita Xirgu a la Millor Actriu per Què va passar quan 
Nora va deixar el seu home?. L’any 2018 va ser nominada al Premi Butaca com a 
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millor actriu per L’alegria. L’any 2000 va guanyar el Premi Butaca a la Millor Actriu 
de repartiment per Mein Kampf. 

 

Georgina Latre 

 

Nascuda a Barcelona l’any 1988. És membre i fundadora de la companyia 42KM 
amb la que estrena l’espectacle homònim al Teatre Eòlia i al Teatre La Gleva 
(Barcelona 2019, 2020). 

Graduada a l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq a París l’any 2013 i 
anteriorment a l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia de Barcelona. Guanyadora 
del Premi Anita 2016 pel seu paper a Vilafranca de Jordi Casanovas (Teatre Lliure 
2015). 

En teatre ha participat, entre d’altres, a Hikikomori, de J. Faura (2008); 5 noies i un 
vestit, d’Alan Ball (2009); Consell familiar de Cristina Clemente (2013); The emperor 
of America de Breadknives Theatre (Londres 2014); Vilafranca, un dinar de festa 
major de Jordi Casanovas (2015); El bon pare de David Plana (2016); Hàbitat de 
Roger Torns (2018-19);Titus Andrònic de Shakespeare dirigida per Israel Solà 
(2019); Alhayat o la suma dels dies, d’Aura i Laia Foguet (2020-21. Premi de la 
Crítica Nova Veu 2021); Todas las flores, de Bàrbara Mestanza (2020) o L’Hèroe, 
de Santiago Rusiñol dirigida per Lurdes Barba (2020-21). 

En televisió ha participat en les cinc temporades de la sèrie Ventdelplà, de TV3 i 
Diagonal TV; El Pacto, de Telecinco dirigida per Fernando Colomo; Servir y 
proteger, TVE, i Vilafranca, un dinar de festa major, de Diagonal TV dirigida per Lluís 
MR Güell. 
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Informació pràctica 
 

Tocar mare 
de Marta Barceló 

Direcció: Jordi Casanovas 
 

Amb Lluïsa Castell i Georgina Latre 
 

Del 09/11/2022 al 04/12/2022 
 

 
Sala de baix 

 
Una producció de Velvet Events S.L. i Temporada Alta 

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura – ICEC 

Amb el suport de: 

 

 

 

 

Amb el patrocini de: 

 

 
 

Anna Narbona  
Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 

C/ Pere IV, 228-232 
Tel.: 93 284 53 12 

www.salabeckett.cat 

http://www.salabeckett.cat/

	L’autora: Marta Barceló
	El director: Jordi Casanovas
	Les intèrprets
	Informació pràctica

