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Salve Regina ens trasllada a la vida de
Regina. Una Regina que no està bé. Des
de fa mesos un tic-tac li percuteix
l’ànim, té un soroll que li ronda
constant pel cap. Mentre brega amb
aquest so repetitiu i incessant, ha
començat a plantejar-se si vol o no ser
mare, i en cas de ser-ho, de quina
manera ho faria … No té parella
estable, ni diners per a congelar òvuls,
la Seguretat Social li cobriria la
inseminació artificial però… vol ser
mare soltera?.
Serem partícips del recorregut d’una
reflexió profunda sobre una decisió que
determina el curs d’una vida, i que pot
estar condicionada per la biologia, per
la pressió social, el model familiar en el
que ens criat, la situació econòmica..

conformant una inèrcia que potser no
és el que realment es desitja. Veurem el
procés d’un personatge que obre el seu
cor de bat a bat exposant i afrontant la
seva neurosi: Regina s’ha apuntat a un
grup de recolzament de dones amb
dubtes sobre la maternitat, i en una
sessió de teràpia amb la seva psicòloga
de confiança, Matilde, Regina –que és
tan valenta com performàtica- es
despulla per parlar amb absoluta
honestedat i confessar-nos els seus
dubtes, pors i incerteses. Salve Regina
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La Badabadoc és un espai obert a l'exhibició, creació,
producció i investigació de les arts escèniques i
audiovisuals contemporànies. Un lloc de trobada entre
creadors i públic. Un pont entre Barcelona i
Llatinoamèrica.
La Badabadoc té una línia d'exhibició teatral amb
peces alienes i de producció pròpia, que aposta pel
teatre fet a casa, un teatre de proximitat de qualitat,
compromès, crític, punxant i directe.

Entrades disponibles
labadabadoc-teatro.com

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

