
Na comemoração dos 20 anos da Marionet, IL Maiale Nero apresenta o 
espectáculo Estranho Amor.

Quem é IL Maiale Nero?

É difícil dizer quem é lL Maiale Nero.
A identidade não é um elemento estável e definitivo no ser humano, e no 
caso deste cantautor mais difícil se torna agarrá-la.

Podemos afirmar com 90% de certeza que terá origem portuguesa, pela 
manifestação dessa língua e cultura no corpo do seu trabalho musical, 
embora se possam encontrar uns resquícios do período peninsular filipino. 

Afirma que é do século masculino e do sexo XX, o que poderá ser apenas 
um trocadilho, ou poderá ter um significado mais profundo não sabemos 
ao certo.

Julgamos saber que o iremos encontrar em Coimbra no dia 9 de Outubro 
de 2020, acompanhado por dois músicos locais – Marcelo dos Reis e 
Tiago Vaz –, momento em que se apresentará publicamente no Salão 
Brazil para comemorar o vigésimo aniversário da companhia de teatro 
Marionet – a sua segunda casa sempre que está em Coimbra, como faz 
questão de sublinhar. 

O que é o Estranho Amor?

O AMOR é ESTRANHO – diz-nos IL Maiale Nero porque é multiforme, 
assume muitas formas, como se fosse um daqueles aliens que entra pelo 
nariz ou pela boca (ou por outra abertura qualquer) dos corpos humanos, 
raptando-lhes a vida própria e tornando-os vassalos da sua vontade.
Neste sentido, ainda na opinião do guru lascivo (como também lhe cha-
mam), o AMOR pode assumir uma imensidade de formas.

No espectáculo intitulado ESTRANHO AMOR, IL Maiale Nero apresenta 
um conjunto de canções – histórias – que constituem estudos de caso na 
sua grande investigação em que procura responder à pergunta fundamen-
tal: o que é o AMOR? Somos aqui confrontados com as nossas próprias 
experiências pessoais nos meandros dos relacionamentos amorosos. 

60 minutos de intimidade intemporal.

Se a Marionet faz 20 anos;
E se os 20 anos são uma loucura;
Então a Marionet...




