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Personatges

OVIDI                  Ernest Feliu

ÍNGRID                Soraya Àvila

CHRISTOPHE      David Medina

L'equip

Direcció: Mònica Rincón

Autor: Albert Casanovas Llort

Escenografia: Maria Garcia

Tècnic de llums i so: Dídac Mariné

Composicions musicals: Jordi Ferran i 

Marcel Pascual

Cançó amb guitarra: Soraya Àvila

L'espectacle

Públic: per a tots els públics

Idioma: català

Durada: 1h i 15 minuts

Qui som? Qui hem sigut? Qui serem?

Són preguntes tots ens plantegem a la

vida. La nostra identitat és real? Som el

nostre ego, un ego construït arrel de

l’educació que rebem, la cultura en què

vivim, la gent que coneixem, el que

veiem al cine i a la televisió. Però quina

és la nostra veritable essència? La

nostra essència es troba enterrada sota

aquest ego que hem anat construint. Si

aconseguíssim trobar aquesta essència

tindríem una altra identitat? Totes

aquestes preguntes li plouen a l’Ovidi,

el nostre protagonista, que s’ha vist

alliberat d’aquest ego però que té el risc

de tornar a dibuixar una identitat

incoherent a la seva pròpia essència. En

l’obra tractem aquest dilema i la gran

responsabilitat que té l’Ingrid, la dona

de l’Ovidi, de reconstruir aquesta

identitat i poder-ho fer al seu gust... És

moral? És irresponsable?

SinopsiFitxa artística



Probablement el que ens atrapa del teatre és veure plasmat en escena allò

que som. Perquè quan algú comparteix la teva pena, fa que sigui menys

pena. I quan algú s'atreveix a pronunciar davant teu allò que tu no t'has

atrevit a dir mai, és com un acte revelador i sanador alhora. Si una cosa

tenim clara és que el teatre cura, i ens agradaria compartir aquesta

experiència amb vosaltres perquè la sentiu de la mateixa manera que la

sentim nosaltres.

En aquests moments en què el teatre tot just està despertant-se d'una

hibernació i tots nosaltres encara estem mirant de posar a lloc tot allò que

aquest període de confinament ens ha fet remoure, creiem que és més

necessari que mai sanejar a través de l'art.

I fer riure i fer viure.
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