
El amante de los caballos torna divendres 27 a La Badabadoc
original

Després de la celebració del Festival Catbasur, torna a La Badabadoc El mante de los
caballos, en la que serà ja la seva segona temporada. L’obra, basada en el relat de  Tess
Gallagher,  l’interpreta Ana Scannapieco, sota la direcció de Lisandro Penela.
Hi ha moltes formes de dir les coses, de comunicar-nos. Cada família té la seva i es
consoliden, de manera natural, regles tàcites en què cada integrant adopta un rol específic. Els
balls, les begudes, les paraules repetides o els murmuris de vent van teixint una xarxa en la
qual ens sentim a casa, sense entendre molt bé per què.
Tenir un avi que balla amb els cavalls i els xiuxiueja paraules de manera hipnòtica, deixa
empremta. Un pare, dedicat a el joc i a la beguda, i una mare preocupada, crítica i una mica
desesperada conformen i condicionen el present d’aquesta dona. Has sentit alguna vegada
que fas coses perquè la vostra sang? Gestos aliens i actes intuïtius sorgeixen de la
protagonista sense que pugui ser conscient d’ells. Una estranya màgia s’apodera de les
accions d’ella en la particular comiat que fa del seu pare, i inunda el teatre en un unipersonal
emocionant i poètic.
Els espectadors són testimonis de la descoberta que la protagonista fa d’ella mateixa a través
de la història de la seva família. El relat de la seva mare la condueix a les vides del seu avi i
del seu pare, històries que podrien considerar fosques, però que a través de la mirada de la
dona que els vol, es tornen imprescindibles per arribar a la felicitat. Vides intenses en què es
reconeix, vides de jocs, alcohol, balls i amants de cavalls.
El amante de los caballos  torna a La Badabadoc del 27 al 29 de desembre i els 2, 3, 4, 5, 9,
10, 11, 12 i 13 de gener, a les 20,30h.
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