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Una producció de Porta4. 
 

Monòleg. Castellà. 60 minuts. Recomanada a partir de 13 anys. 

 

 
 

TEASER DE L'OBRA 

 

 
Clicar sobre la imatge per accedir al vídeo
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Parla de la relació mare-filla, una de les relacions més conflictives en l’univers dels vincles 
efectius i que transcendeix als territoris. 
 
El personatge treu a relluir, amb humor i ironia, situacions, conflictes, divergències amb la mare, 
d’una manera o altra, l’espectador aconsegueix identificar-se amb ella. 
 
Te voy a matar mamá és el títol original de l'obra. Tracta d'una filla que està esperant la seva mare per 

matar-la. Parla imaginàriament amb ella. Contradictòriament l'acusa de tot allò que va fer i no va fer, li 

reclama la falta de afecte i la sobreprotecció, el donar-li massa llibertat i el no deixar-la créixer. Les raons 

de cada una de les seves decisions, no només respecte ella, sinó també en relació amb el seu pare, la 

culpa per les seves frustracions. Totes aquestes accions culminen en un fet inesperat. A partir d'aquesta 

situació la peça intenta esbrinar, amb humor i emotivament, en els sentiments menys racionals i plens de 

contradiccions d'aquesta relació tant complexa: mare - filla. 

Eduardo Rovner, l'autor d'aquesta obra estrenada a Buenos Aires, va animar a Verónica Pallini la 

realització d'aquest text a Barcelona. Va voler que particularment ella defensés aquest paper.  

 
 

Autor: Eduardo Rovner 

Direcció: Francesc Amaro 

Intèrpret: Verónica Pallini 

Coreografia: Sabine Dahrendorf 

Disseny de llums:  Eric Rufo 

Vestuari: Alessandra Azzini 

Escenografia: Sebastian Vogler 

Disseny gràfic: Iván Montserrat 

Producció: PORTA 4 

Amb la col·laboració de:   
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Actriu, docent i investigadora teatral. Doctora en 

Antropologia Social per la Universitat de Barcelona 

(Excel·lent Cum Laude per unanimitat). Llicenciada 

en Antropologia Social per la Universitat de Buenos 

Aires i Màster en Gestió Cultural per la Universitat de 

Barcelona. 

Especialitzada en pedagogia teatral explora diverses 

tècniques de creativitat associades al treball 

expressiu i terapèutic. Imparteix  classes de formació 

teatral des de 1993 en institucions i universitats. 

L’any 2006 funda La Escuelita, Estudi de Formació 

Teatral a Barcelona i actualment dirigeix Porta 4, 

continuació del primer projecte, ara ampliat a escola 

de formació avançada que inclou una sala d’exhibició. Així mateix, fa classes en l’àmbit 

universitari i ha publicat nombrosos articles sobre la dinàmica teatral i cultural. Complementa la 

seva formació amb activitats continuades com actriu i directora teatral. 

Entre els últimes obres realitzades destaquen: Yo, sola (2012/2013 Porta4, Fringe Madrid, La 

Casona Iluminada en Buenos Aires), Master class (2013 Porta4, cicle Breus), Manual para 

combatir la flaqueza del ser humano (2014 Porta4), Assaig Obert (2015 Porta4, La Seca Espai 

Brossa)... 

Web personal: http://www.veronicapallini.com  

 

 

 

 

http://www.veronicapallini.com/
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Autor teatral, Premi Casa de les Américas, 
Primer i Segon Premi Nacional de 
Dramatúrgia, Premi Argentores en tres 
oportunitats, Premi ACE, Teatre XXI, 
Florencio d'Uruguai, Municipal de Buenos 
Aires i Estrella de Mar.  
És autor de unes 50 obres, moltes d'elles 
traduïdes i representades en diferents 
països, com Volvió una noche, Cuarteto, 
Compañía, Lejana tierra mía, Teodoro y la 
luna, Almas gemelas, Noche de ronda, El 
hombre lobo, La mosca blanca, Y el mundo 
vendrá i Concierto de aniversario. 

http://www.eduardorovner.com.ar/ 

 

Llicenciat en periodisme a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i en Direcció i Dramatúrgia a l’Institut 
del Teatre (IT). 

Com ajudant de direcció ha participat en els tallers de 
3r i 4r d’interpretació a l’Institut del Teatre: La Doble 
inconstància de Pierre de Marivaux dirigit per Magda 
Puyo a l’Institut del Teatre (2004); Ivonne, princesa de 
Borgonya de W. Gombrowicz dirigit per Xicu Masó a 
l’Institut del Teatre (2007) i El Temps de Planck de Sergi 
Belbel dirigit per Joan Ma Segura a l’Institut del Teatre 
(2010). 

També ha participat com a ajudant de direcció en les 
tesines Antígona de Jordi Coca a l’Institut del Teatre (2005); Qui torna a casa de Harold Pinter a 
l’Institut del Teatre (2006) i Hotel Existència de Joan Maria Segura a l’Institut del Teatre (2008). 

En projectes professionals ha participat com assistent a la direcció en Tres versions de la vida de 
Yasmine Reza dirigida per Xicu Masó al Teatre Lliure (2007); El berenar d’Ulisses d’Enric Nolla 
dirigida per Magda Puyo a la Sala Beckett (2010). 

 

http://www.eduardorovner.com.ar/
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Eduardo R.: Con esta obra el espectador se va a divertir pero al final se va a 
sorprender. Es un viejo truco. Con la mayoría de mis obras, la gente se ríe mucho y 
al final se pregunta: "¿de qué carajo me estuve riendo?"  
 

 

Verónica Pallini ...con el personaje de Florencia aprendí mucho como actriz y 
también como mujer. Matar a la madre tiene que ver con matarla en un plano 
simbólico para poder encontrarte desde otro lugar... Esto es lo que realmente viví.  
Se trata de un texto con un desarrollo psicológico muy fino que hace que, como 

actriz, sea muy orgánico transitarlo. ¿Cómo llegó a este texto?  

 

E.R. Hay muchas razones, no hay una sola... Era algo que sentía que era muy, muy 

fuerte. Es esta relación tan conflictiva con la madre, no estoy diciendo mala... Yo 

diría que es naturalmente conflictiva. Desde la lógica pensamos que todo conflicto 

tiene que tener una solución... Hay conflictos que son un motor en la vida.  

Muchas de mis obras tratan de la necesidad del hombre de una sociedad que lo 

contenga y por otro lado su deseo de libertad, de seguir un camino propio...un 

camino individual. 

 

Desembre 2016. Buenos Aires (Argentina) 
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Carrer de l'Església 4 (pati interior) 

Vila de Gràcia 08024 Barcelona 

info@porta4.cat / 93 185 48 40 

 

Porta4 és un espai dedicat a la formació, a la producció i a l’exhibició de les arts escèniques. Es 

consolida amb l’objectiu de generar un àmbit de creació no convencional dedicat a les propostes 

de petit format, de qualitat i recolzant criteris d’innovació. Porta4 produeix projectes i 

espectacles propis. Tanmateix ofereix la possibilitat d’exhibir a artistes, companyies i col·lectius 

de creadors. 

 

 porta4teatro    @porta4teatro  porta4teatre @porta4teatro 

 

Amb la col·laboració de:                

#tevoyamatarmama  @vero.pallini 

https://www.facebook.com/porta4teatro
https://twitter.com/porta4teatro
https://www.youtube.com/user/porta4teatro
https://www.youtube.com/user/porta4teatro
https://www.instagram.com/porta4teatro
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 "Generación Abierta en Radio" dimarts 10 de gener de 2017  (Buenos Aires, Argentina) 

    @porta4teatro 

Enllaç al programa: https://www.youtube.com/watch?v=Jyp32VjrsrI&t=15s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jyp32VjrsrI&list=PLlxuAb2kTilQMK82fDnpstdu64wF4zfbf&index=7&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=Jyp32VjrsrI&t=15s
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Roda de premsa Divendres 20 de gener de 2017          @porta4teatro 

https://www.youtube.com/watch?v=tGbjy1ot99Y&list=PLlxuAb2kTilStdCb-GTrvaieSsjI1Kv51
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