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Dissabte 22 d'octubre de 2022

Teatre

"Mare de sucre"

Clica aquí per comprar entrades.

Teatre Nacional de Catalunya i Escenaris Especials

La Cloe té 27 anys, discapacitat intel·lectual i un desig dins de les entranyes des de
petita. La incomprensió de la seva família, la fundació on viu i la seva comunitat la
duran a una lluita pels seus drets sense precedents, a una rebel·lió maldestra contra
una situació injusta que li ha arravatat la tutela del seu propi cos. La Cloe
s’enfrontarà a la llei dels homes per aconseguir el seu anhel, íntim i natural: quedar-
se embarassada i tenir un fill. Però el viatge la farà dubtar d’ella mateixa. Seria ella
una bona mare? Quina és la capacitat que ens converteix en bones mares i bons
pares? Totes les persones que tenen fills la tenen? Totes les persones amb
discapacitat estan incapacitades per afrontar la maternitat?

Mare de sucre és un espectacle amb repartiment inclusiu que reflexiona sobre el
tracte que estem donant com a societat a les persones amb diversitat funcional.
L’assimilació de la jurisdicció dels seus cossos, la sobreprotecció com a excusa per
a l’arrabassament de la seva llibertat de decisió.

Autoria i direcció

Clàudia Cedó

Repartiment

Andrea Álvarez

Ivan Benet

Marc Buxaderas

Mercè Méndez

Judith Pardàs

Maria Rodríguez

Teresa Urroz

Ajudant de direcció i regidoria

Berta Camps
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https://auditoricastellar.cat/bravo/mare-de-sucre/


Escenografia

Closca, Laura Clos

Música

Lluís Robirola

Durada aprox.

120 min

CRÍTIQUES

“Mare de sucre no ha deixat indiferent ningú. És una simfonia humanista, una
burxada als prejudicis i una pessigada a la consciència que deixa empremta”.

Andreu Sotorra – Recomana.cat

“Clàudia Cedó firma, sens dubte, una obra d’aquelles que converteixen el teatre en
un brollador de vida (...) És una obra que ens interpel·la com a societat, que ens
condueix a qüestionar-nos sobre com ens relacionem amb realitats que gairebé mai
volem afrontar”.

José Carlos Sorribes – El Periódico

FRAGMENT

Horari | 20:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Temporada de teatre i música setembre-desembre 2022
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