‘Maüra, filla de la terra’
Espectacle de Teatre Gestual, Titelles i Conte
Tots els públics a partir de 2 anys
Durada: 35 Minuts
Creació i interpretació: Marta Gorchs
Acompanyement artístic i dramatúrgia: Praline Gay-Para
Escenografia: Thomas Roper
Titelles: Martí Doy i Thomas Roper
Banda sonora original: Lluís Rodríguez
Il·luminació: Roc Laín
Vestuari: Eva Gorchs
Producció: Cia.Sifó
Comunicació: Laura Garcia Jordan
Disseny Gràfic: Roger Velàzquez, Dbòlit.
Distribució: Cia.Sifó i La Maleta dels Espectacles
Una coproducció de Cia.Sifó i Cie.Pavé Volubile.
Amb la Complicitat de: FIT Festival, Temporada Alta,
Fundació Miró, Successió Miró CB, Teatre Principal de Palma

Una nena turbulenta, l’heroïna
En la tradició oral de l’Àfrica de l’Est hi ha moltes versions
en què la dona és a l’origen de la separació del cel i la
terra. Aportant fertilitat sobre la terra amb les seves
tasques domèstiques, ella esdevé la creadora del món.
En aquest conte l’heroïna és una nena petita, Maüra.
Una nena turbulenta, activa i poc dòcil que no atén les
peticions dels que la volen fer aturar. I és que, si Maüra
hagués escoltat, si s’hagués portat bé i s’hagués aturat
com li demanaven, què hagués passat?
Que avui encara viuríem amb el cel enganxat sobre els
nostres caps.

“Explicar contes és donar als
nostres infants les eines
essencials per la construcción de
la seva persona com a éssers al
món.” Praline Gay-Para

La referència de Miró
Aquest espectacle neix davant d’un quadre de Joan Miró
exposat a la Fundació Miró de Barcelona. Les obres de
la maduresa de Joan Miró representen el cosmos d’una
forma onírica. La universalitat del conte ressona a dins
de la universalitat de l’obra de l’artista.
La posada en escena lluny de ser figurativa, s’empapa
de la poètica i la plasticitat pictòrica de Miró, per deixar
espai a l’imaginari de l’espectador. Exactament com
passa amb els contes, la paraula crea imatges precises
en l’imaginari personal i íntim de cada un dels oients.

“Aquest conte és un
homenatge als infants
turbulents que seguint
el seu nervi reinventen el
nostre món cada dia”
Marta Gorchs

Sinopsi
Encara que sembli mentida la literatura neix per explicar
el món. Maüra, filla de la terra conta d’on van sorgir el sol,
la lluna i les estrelles, inspirada en l’obra de Joan Miró.
Conta que, fa molts i molts anys, el cel i la terra estaven
enganxats, que Maüra es va posar a moldre sense adonarse que picava el cel amb el morter i sense fer cas a la
papallona, l’oreneta i l’àguila que l’avisaven, i que...
Voleu saber-ho? Us hi esperem.
Un espectacle visual per petites grans persones.

“El que m’interessa, no és
que el quadre quedi allà on
és, sinó la seva projecció,
el seu missatge, el que
farà transformar una mica
l’esperit de la gent”
Joan Miró

La Cia. Sifó
La Cia. Sifó es crea l’any 2007, de la mà d’Agustí Cardona i
Marta Gorchs, tots dos antics membres de la ja dissolta
companyia de circ Kabam (2001-2005). Al 2005, les seves
trajectòries evolucionen per separat. Durant tres anys,
Marta Gorchs s’especialitza en mim i dramatúrgia corporal
amb el Théâtre du Mouvement, a la vegada que perfecciona
la dansa contemporània. D’altre banda, Agustí Cardona
s’uneix al projecte Quadrinyos al CIRC CRIC.
Al 2007 reprenen el treball en comú posant en escena
Sopa de Pedres, un espectacle circense basant en els
contes populars, que actualment continua en gira en una
adaptació especial per al públic familiar, produïda per la
companyia Teatre Nu.
Des de la tardor del 2009, juntament amb l’acròbata Dani
de Castro —substituït per Serena Vione a partir de 2011—,
inicien el treball de recerca de l’espectacle l’Enreixat/La
cleda, produït el 2012 i estrenat el 17 de maig de 2012 a la
Fira de Circ Trapezi, en coproducció amb el CAER (Centre
d’Arts Escèniques Reus).
La tardor de 2014 Cia Sifó estrena al festival Temporada
Alta Maüra, filla de la Terra, aquest cop amb un espectacle
adreçat als petits espectadors que els porta a un nou
repte: compartir escenari amb una titella.

Condicions de gira
Aforament: 70 persones
Podem fer tres actuacions en un sol dia.
En teatres grans el públic pot instal·lar-se sobre l’escenari.
Personal en gira: una actriu + un tècnic
Espai escènic: 5m ample, 4 m fons, 3,5m alçada.
Càmera negra
Il·luminació:
· 12 PC 1KW
· 2 Retalls 15-30 ETC JR 575wts amb trípode i portagobos
· 2 Assimètrics 1kw
· 12 Canals de dimmer de 2,5kw amb protocol DMX 512
· Taula de llums amb submaster

Links de “Maüra”
Clip de l’espectacle - 3 minuts
https://www.youtube.com/watch?v=VGzWyVZ6Tkk

Contacte
La Maleta dels Espectacles
+34 652 35 64 93
info@lamaleta.cat
www.lamaleta.cat
Companyia
Marta Gorchs
info@ciasifo.com
https://www.facebook.com/ciasifo
https://twitter.com/Ciasifo

