
Mirta en Espera torna a La Badabadoc a partir de l1 doctubre
original

La flamant guanyadora del Festival Catbasur torna a la Badabadoc! Ángela Palacios  interpreta
Mirta en espera,  un monòleg que beu del clown i el gènere musical, per fer una paròdia dels
contes de fades en què el príncep ve a salvar la princesa desvalguda. La protagonista, vestida
com a tal, repassa els clixés i trampes d’aquest tipus de relació única, tal com sembla que en
aquesta societat no hi ha més alternativa. Condemnada a seguir la norma, Mirta ens portarà a
un anhelat final feliç.
A través del seu relat, Mirta va desmuntant també l’imposat somni d’un constant progrés i una
vida perfecta, amb el que inevitablement hem crescut a cops de pel·lícules, sèries i cançons.
Mirta vol viure de la seva professió, i la seva trobada amb el públic es converteix en un sàtira
del món artístic on moltes vegades el que menys importa és l’art.
Així que Mirta és actriu, o al menys ho intenta. Al capvespre en què es desenvolupa l’obra, ha
quedat amb un representant que vol que formi part de la seva nova agència. I ella, que tant ha
esperat una oportunitat com aquesta, està immensament feliç. Però en el fons, no sap si
espera l’èxit o l’amor, i les històries que va relatant sobre la professió es barregen amb el
desamor i els malentesos. Mirta viu la vida com si fos una pel·lícula … I sembla que el seu
clímax està a punt d’arribar.
Mirta d’espera, es podrà gaudir del 2 a el 19 d’octubre de 2020, de dijous a diumenge a les 20:
30h.
SOBRE A SALA
La Badabadoc és una sala de teatre situada al barri de Gràcia de Barcelona que neix a finals
de 2014. Un espai de creació i una sala intimista, centrada en les arts escèniques i
audiovisuals contemporànies. El seu objectiu és la promoció, creació, investigació i difusió de
peces de teatre, dansa, música i arts visuals i audiovisuals, així com de qualsevol forma
d’expressió artística.
Entrades, aquí

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Teatralnet

 Prensa Digital

 247

 898

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/09/2020

 España

 443 EUR (516 USD)

 180 EUR (209 USD) 

https://www.teatral.net/mirta-en-espera-torna-a-la-badabadoc-a-partir-de-l1-doctubre/

https://www.teatral.net/mirta-en-espera-torna-a-la-badabadoc-a-partir-de-l1-doctubre/
https://www.4tickets.es/labadabadoc-teatro/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=B37

