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Una producció de

De vegades, la vida és com un joc de miralls, 
col·locats aleatòriament. 

Som realment el que els altres veuen de 
nosaltres? Som el que nosaltres creiem que 
som? I quan els anys van passant, com hem 
d’assumir la condemna irremeiable de veure’s 
com un producte amb data de caducitat? 

Pau Miró posa en una partitura molt afinada 
i divertida totes aquestes preguntes, partint 
d’una versió molt lliure de la pel·lícula All 
About Eve. Els motius pels quals una actriu pot 
entrar en crisi poden ser, com per a qualsevol 
dona, aparentment indiscutibles, però què hi 
ha de veritat i què hi ha de muntatge social 
premeditat i potser morbós en aquesta 
anunciada guerra generacional? Què o qui hi 
ha darrere d’aquest joc devorador, on primer 
les criatures són ignorades per després ser 
engolides, fins acabar farts de menjar el 
mateix?  

Potser les preguntes només es poden resoldre 
quan parlem amb algú que ens escolta en 
aquest univers íntim i oníric, que es produeix 
en el meravellós viatge inconscient del somni...

Sílvia Munt


