


 

 

Matèria Viva és un monòleg de moltes veus en una sola actriu. Una alenada de 
vida xiuxiuejada a cau d’orella de qui la vulgui escoltar. La història d’una dona 
que poèticament dibuixa a través de la memòria, els dolors i les alegries d’una 
vida que encara continua. 

Quin aprenentatge podem treure de les nostres experiències de vida? Som la 
suma, com a ser humà, de totes aquestes o senzillament les provoquem per 
sentir-nos vius? Matèria Viva no dóna la resposta, que probablement es troba en 
la zona grisa de la intersecció d’aquestes dues preguntes, però narra, a través de 
la veu íntima d’una dona, les sensacions i emocions que un ser humà pot sentir 
quan s’ha d’afrontar al què la vida li té preparat.  

Sense amagar res i recollint pas a pas els objectes que han marcat el seu camí, la 
protagonista provoca a l’escenari l’evocació mil·limètrica dels seus records. 
Sense cap nostàlgia, el recorregut de la memòria es la via escollida, necessària, 
per definir la persona que és ara: algú segurament més flexible, tal vegada més 
tolerant... 

Matèria Viva parla de la vida, de la veu intima que tots portem dins, que a 
vegades surt fora i s’expressa. Un espectacle que s’alimenta dels components 
essencials i primordials de la vida: l’amor i la mort.  

D’una contemporaneïtat eloqüent, l’adaptació a l’escenari de la novel·la 
homònima de Teresa Franquesa (Premi Joaquin Ruyra de narrativa 2008), 
inspirada en fets autobiogràfics, permet d’evocar, a traves del sons (modulats en 
directe), de la llum i de la interpretació, la noblesa de qui mira la vida amb els 
ulls de qui no vol perdre res ni ningú.  

 



 

 

Matèria Viva 

Creació escènica i direcció: Nicolas Hermansen 
 

Dramatúrgia: Marialba Esquius i Nicolas Hermansen 
(Adaptació lliure de la novel·la  “Matèria Viva” de Teresa Franquesa) 

 

Intèrpret: Marialba Esquius 
 

Efectes de so modulats en viu, espai sonor, il·luminació, fotografia: Nicolas 
Hermansen 

 
 
 

Escenografia: Marialba Esquius i Nicolas Hermansen 

Video: Nicolas Hermansen, Rendez-vous Prod. 

Gènere: Monòleg Llengua: Català Duració: 1h10 

Agraïments: Foment Cultural de Súria, Neus Esquius, Emili Peramiquel, Guillem 
Jordi Graells 



Matèria viva es un treball sobre la intimitat.  

La intimitat a l'escenari. 

 
Com es presenta al teatre, una veu 
que ens xiuxiueja directament a 
l’orella?  

Aquesta pregunta va ser el 
plantejament de tot el treball de 
creació escènica de Matèria Viva.  

Per intentar trobar una resposta, 
vam construir un espai (en un 
sentit global, i no únicament 
escenogràfic) on l'evocació dels 
elements autobiogràfics, presents 
en el text, puguin agafar una dimensió extra temporal i transformar-se en 
llenguatge teatral.  

Crear les condicions on les paraules deixen de ser enteses únicament pel seu 
significat semàntic sinó també per les evocacions que generen.  

El personatge, i sobretot la seva psicologia, doncs, desapareixen, deixant un espai 
obert a una veu que inicia un diàleg íntim, càlid, dur i poètic, amb el públic.  

Xiuxiuejar a l’orella vol dir també parlar a un conjunt d'individualitats i no una 
massa. Es tracta doncs de jugar amb petits moviments, micro detalls per ser 
captats pels ulls de cadascú. 

Al final, la poesia surt de la matèria, i la possibilitat de presentar una veu intima i 
no projectada es fa possible. És un treball lent i meticulós (en aquesta obra, cada 
detall té una importància fonamental, cada respir, cada ritme, cada llum, cada so, 
han de ser controlats) ple de descobertes i d'enriquiments. 

 

Nicolas Hermansen 

 

 

 

 

 

 

 



Nicolas Hermansen va treballar a Nova York amb Richard Foreman i l' 
Ontological-Hysteric theatre. De gran influència per al director belga, foren les 
tècniques de composició dramatúrgica i l'ús del so per part del director 
americà. Nicolas es llicencià en Estudis teatrals a la università degli studi di 
Bologna,  obtenint un títol de Master Oficial en teoria i pràctica de la dramatúrgia 
a Barcelona (UAB - Institut del teatre - Pompeu Fabra).  Es va formar en 
enginyeria del so als EEUU (Full Sail University) i també amb Michele Monetta 
(mim, ICRA project), Domenico Castaldo (actor, moviment), Fabrizia Baresi (veu) 
i Enzo Pezzella (dansa, moviment).  Va participar como actor a Terra di racconti 
(2001 Teatro del Crack, Ortona, IT), Notte silenziosa (2002 Tra un atto e l’altro, 
Bolonia, IT), Fellini’s party (2003 Fondazione Federico Fellini, Festival Federico 
Fellini di Rimini, IT).  Fou assistent de direcció artística de Quando Teresa se 

arrabiò con Dio (2002/2003 Compañía A. Malfitano. De gira a Bolonia, Milano, 
Torino, Cagliari, Rimini, Città di Castello, Parabiago) i de Affetti(Malati) 
(2005/2006 Compañía A. Malfitano). Como ja s'ha dit, treballà como assistent 
amb Richard Foreman a Panic, How to be happy! (2002/2003, New York, USA. De 
gira a Viena i Zurich). Estrenà vàries creacions vídeo/sonores i disseny de llums 
per al teatre: Lady Macbeth (2002 Compañía A. Malfitano), Hambre (2003 
Compañía Laudati Danza), Donne Resistenti (2004-última data de gira 2007 
Francesca Mazza), Nero Fuoco (2007 Francesca Mazza), Christine (2008 Els 
Mullats). El 2010 presenta la seva primera obra Atraco Poético a Barcelona. El 
2011 treballa com a assistent de direcció i composició coreogràfica per a 
l'espectacle Musicolèpsia (Rapsòdia per a set putes) de la companyia Lanonima 
Imperial al Teatre Nacional de Catalunya. També el 2011, presenta el seu segon 
espectacle com a director/creador: Matèria Viva. 

Marialba Esquius, surienca  llicenciada a l’Institut del Teatre el 1995, va 
estrenar-se professionalment amb el monòleg Com els testos a les olles de Lali 
Cistaré i direcció de Joan Anguera, amb la companyia EsquiusMi,  seguida d'Un 

cas curiós de Carlo Goldoni dirigida per Jordi Vilà i produïda pel Centre Dramàtic 
del Vallès; després va passar a formar part de la companyia Zel Teatre, amb la 
què va representar Tocades per Moliére, Adaptació de Santiago Sans i Direcció de 
Frederic Roda i tot seguit de la companyia Míte-les, actuant en els espectacles 
Amor, prozac i dubtes de Lucía Etxebarría i Lluís Hansen amb direcció del segon; 
Fins que l’amor ens separi,  una creació col·lectiva dirigida per Sílvia Sanfeliu; i 
Crispetes de Jaume Esquius co-dirigida per Tamzin Townsend i Ariadna Martí. 
També participà com a actriu en les peces teatrals  Les tres gràcies i Cançó d'una 

nit d'estiu de Josep M. de Sagarra i Després de la pluja de Sergi Belbel dirigides 
per Àngel Miguel amb la Companyia La Càmara de Rubí així com en l'obra El 

punxó siamès escrita i dirigida per Oriol Tarrasón amb la companyia Cecilia Bonn. 
Formant part de la companyia La culpa és del guionista va actuar en l'obra Alt 

Control Suprimir escrita i dirigida per Jaume Esquius i Quim Serra. L'última 
interpretació teatral abans de Matèria Viva ha estat Operació Bolquer de Jordi del 
Río i Agustí Franch, dirigida pel mateix Jordi del Río amb la companyia 
manresana Tr3s i pro1. 

A banda de la interpretació teatral també ha participat en diverses lectures 
dramatitzades com Knok o el triomf de la medicina de Jules Romains i Dir. 
Frederic Roda; Fills de l'espera de Joan Guasp i El pont de Kalatrava de Lluís-
Anton Baulenas, ambdues dirigides per Àngel Miguel; així com en recitals de 



poesia com Bestiari de Pere Quart/Manel Oltra amb Dir. Josep M. Casanovas; 
Poetes de Granollers (Diversos autors) Dir. Frederic Roda. Cia. Zel Teatre; El do 

del buit de Mohamed Bennis, dins les Jornades de l'Associació d'escriptors en 
llengua catalana.; Poema de Nadal  de Josep M. De Segarra i  algunes incursions 
en el cinema en films de Jan Baca i Toni Padrós Como escribir cartas de amor, Del 

costat de l'ombra i Dancing. 

 

 

 

 

 

 


