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No hem guanyat mai res, sempre hem relativitzat totes les nostres  
derrotes, hem pensat que no passa res, que a la següent, que segur  
que l’altre ho feia millor, l’altre, semprehi ha un altre que ho fa millor  
i estem cansades de perdre, volem el nostre premi. No el voldries tu?

La necessitat de ser la primera en algun moment, la possibilitat  
que mai pugues arribar a quedar-te embarassada, la maternitat en  
totes les seues vessants o el reqüestionament de seguir un ordre  
establert apareixen en esta proposta on també ens preguntem sobre 
tots aquells fracassos universals, aquelles vegades en que pareixia  
que ho podríem tot i al final no vam ser res: la Transició, el 15 M...

Una posada en escena on dos actrius habitaran un espai concret però 
metafòric alhora, una gran rampa practicable, imatge inequívoca de l’èxit 
i el fracàs, que ens permet poder projectar les propostes del llenguatge 
audiovisual que treballem, en la seua paret frontal i que també habitar-lo 
com a espai interior, íntim i privat, el buit que queda sota, com si fos el buit 
d’una escala. L’espai sonor també hi juga un paper important, amb veus 
de testimonis, la generació d’un ambient sonor i la creació de temes 
musicals propis.

Un espectacle que barreja el teatre de text, l’audiovisual i l’espai sonor 
propi i que es fonamenta en el treball actoral.    

Un joc creuat entre els conceptes d’èxit 
i fracàs. Una trama que es presenta com 
a principal, la investigació d’un no premi, 
serveix d’esquelet temporal i linial a tot  
un seguit de relats o imatges de dones  
en conflicte amb la seua realitat. El text  
es desplega per anar coneixent el fracàs 
des de perspectives diferents que potser  
es toquen en molts més aspectes dels  
que pensàvem inicialment.

Plantegem l’acceptació del fracàs, no des  
de la perspectiva positivista i superficial  
de Mr Wonderful sinó des de l’oportunitat  
que suposa no formar part de la norma  
i obrir les portes a una visió diferent del món, 
un ordre diferent i potser molt més subversiu. 
Seguint la línia de pensament de Jack 
Halberstam en el seu llibre “El Arte Queer 
del fracaso”, ens preguntarem sobre el fracàs
per tal de poder obrir les portes a viure la 
vida d’un altra manera. 


