
ROBERT
DEL 30 DE GENER A L ' 1  DE FEBRER

Si  avui  podem presentar-vos aquest  espectacle  és  perquè jo  un dia

em vaig enamorar  d ’en Robert .  Potser  una confessió  d ’ índole tan

personal  us  pot  semblar  fora de l loc,  però arr ibar  f ins  aquí  no ha

estat  fàci l  i  per  això vull  posar-ho en valor,  perquè fer  front  a  un

amor no correspost  mai  no ho és.   Tanmateix,  contradir  el  relat

of icial  de l ’amor romàntic  –i  del  desamor,  òbviament-  és  una opció

polít ica i ,  s i  avui  ens atrevim a parlar  de nosaltres  i  a  portar  la

nostra història  sobre l ’escenari  és  precisament per  això,   perquè

pensem que més enllà  de l ’amor hi  ha esperança i  és  que,  després

de l ’amor,  existeix  l ’amor i  res  més.  I  just  per  aquest  motiu,  avui

en Robert  ha fet  un pas endavant  i  ha decidit  pujar  a  l ’escenari .

Per  posar  veu a  les  meves paraules.  Perquè,  al  cap i  a  la  f i ,  un

actor  no és  res  sense una dramaturga i  a ix í  respectivament.  I  és

precisament així  com ens hem trobat,  f inalment.

 Laia  Alsina Ferrer

DE LAIA ALSINA FERRER

SOBRE L 'ESPECTACLE

Del  30 de gener  a  l '1  de febrer  de 2021

Dissabte,  diumenge i  di l luns,  a  les  20h

Espectacle  en català

Públic  Adult  (+  18 anys)

Durada:  90 minuts  

Entrades:  12€
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Una coproducció de Cia.  El  martel l  i  El  Maldà.

Un projecte en residència  a  la  Sala  Melmac
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MÉS INFORMACIÓ

"Robert"  no és,  en cap cas,  un pamflet .  "Robert"  és  una

revisió  cr ít ica i  autobiogràfica sobre com els

mecansimes mascl istes  i  patr iarcals  no són al iens a  les

dones i  com la  manera com s 'aprèn l 'amor i  el  desig  no

és inòcua,  s inó que,  sovint,  esdevé la  forma d' insaturar-

nos una estructura de dominació i  de control .  Perquè

com deia  l 'act iv ista  feminista  Kate Mil lett :  "L 'amor és

l 'opi  de les  dones,  com la  rel igió  ho és  de les  masses.

Mentre nosaltres  est imàvem, els  homes governaven."
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