
La peça és un cru i poètic viatge pels
moments més foscos de la història de
l’autora (una família desestructurada, un
pare que la va abandonar a ella i a les
seves quatre germanes, un
desnonament...) que culmina amb el
suïcidi de la Carmen, la seva mestra i l’únic
suport que tenia en aquell moment. 

Durant l’anàlisi i la comparació entre
passat i present es fa un treball
introspectiu per entendre el pes de l’ahir i
com això l’ha fet ser qui és avui dia, i
comparteix amb els espectadors el seu
desig de conservar a la memòria tot allò
viscut durant una època passada, encara
que alguns records siguin dolorosos o
estiguin lligats a moments obscurs del seu
passat.
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Agraïments 
A la meva mare i les meves germanes per
ser-hi sempre, a l’Albert per ser el millor
company i donar-me el seu recolzament, a
les meves amigues que són un refugi, a les
companyes de l’IT per donar-me sempre els
millors consells, i a totes les persones que en
algun moment d’aquest procés han sigut un
puntal on agafar-me una estona per poder
continuar amb força. Gràcies.

La història de la Carmen ressona
també en les històries de totes
aquelles artistes anònimes, que encara
que no van arribar a tenir el
reconeixement del públic majoritari,
van dedicar la seva vida a allò que les
apassionava: l'art.

 «Ella em va mostrar una manera
diferent d'entendre el món, i la seva
història i estil de vida no deixaran
ningú indiferent»


