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Escena

A punt d’estrena

Voca People

Què hi faig aquí baix si sóc...

Teatre Tívoli 
A partir del 31 de maig 

Els Voca People semblen una 
espècie d’un altre planeta. Són vuit 
engendraments vestits de blanc de 
cap a peus que no emeten cap so que 
no sigui musical. Per això costa 
descobrir si sota les capes de 
pintura hi ha una companyia 
israeliana –segons diu la 
Viquipèdia– o un grup dirigit des 
d’un estudi de Los Angeles per 
exportar a tot el món. 

O potser una mica de les dues 
coses, perquè quan l’any 2009 uns 
desconeguts Voca People van 
penjar a internet el vídeo de 
presentació del seu xou homònim el 
van arribar a clicar 5 milions de 
persones. Dos anys després ja tenen 
15 milions de visites i encara van 
sumant adeptes. Finalment, l’èxit a 
la xarxa es va traduir també en un 
èxit als escenaris. 

Voca People són sis veus 
masculines i femenines que canten a 
cappella (alta, mezzo i soprano, 
tenor, baríton i baix) i dos 
beatboxers (beat-on i scratcher) que 
aconsegueixen fer filigranes 
musicals sense cap instrument que 
no sigui la veu. El medley que 
llancen als primers cinc minuts de 
xou ja és descriptiu: des de Glenn 
Miller fins a Britney Spears, 

passant per la clàssica i el blues, i les 
bandes sonores més famoses de la 
història (El padrí, Kill Bill, La 
Pantera Rosa, Rocky). L’espectre que 
toquen abraça totes les èpoques i els 
gèneres amb un únic fil conductor: 
són melodies populars que 
inevitablement el públic 
reconeixerà. Hi ha més de setanta 
cançons en una hora i mitja 
d’espectacle, i garanteixen una 
sorpresa per al públic català. 

Els Voca People –els seus 
mànagers, perquè ells no parlen més 
enllà de conceptes que reparteixen 
en escena com ara Music is life, life is 
music i altres instruccions breus per 
fer avançar l’obra– afirmen que són 
extraterrestres del planeta Voca. A 
l’espectacle, la seva nau espacial 
cau a la Terra i només a través de la 
música poden generar prou energia 
per tornar a disparar-la cap al cel. 

La participació activa del públic 
és imprescindible: bona part dels 
números musicals transcorren a la 
platea o bé requereixen voluntaris a 
l’escenari. L’humor gestual és l’altre 
ingredient del musical. 

Fins ara, les seves melodies 
harmòniques ja han seduït mig 
planeta, de Hong Kong a Mèxic, el 
Brasil, Alemanya, Portugal i, 
evidentment, els Estats Units, on hi 
ha tres delegacions del Planeta Voca 
actuant alhora. –L.S.

Espai Brossa 
Fins al 19 de juny

Totes les biografies d’Empar 
Moliner indiquen que es va estrenar 
al món laboral fent d’actriu de teatre 
i cabaret –sense més detalls–, però 
mai abans els textos d’aquesta 
escriptora havien estat material per 
a una obra de teatre.  L’actriu 
Mariona Casanovas, després de 
donar la paraula a Montserrat Roig 
a M. de Roig: Paraules d’Avui, 
estrena Què hi faig aquí baix si sóc 
un àngel, un muntatge que enllaça 
nou articles publicats als llibres 
Busco senyor per amistat i el que 
sorgeixi i Desitjo guardar els canvis 
(Quaderns Crema) que Casanovas 
ha seleccionat perquè “reflexionen 

sobre nosaltres mateixos com a 
societat amb la frescor, la ironia i el 
sarcasme propis de Moliner”. Els 
contes retraten les nostres tradicions 
–com el Nadal–, la política, la 
llengua... “Té la gràcia que agafant 
només una frase d’una entrevista  et 
desenvolupa una història en la qual 
inclou molts temes i ho estripa d’una 
manera, amb una fantasia i una 
creativitat, brutal”. Un exemple: la 
frase d’Anna Balletbò comentant 
que l’accent mallorquí la relaxa. 

La presentació de l’obra és molt 
simple, gairebé de recital: “Serà com 
que ens trobem un grup d’amics al 
menjador de casa i ens posem a 
comentar temes des del divertimento 
més absolut. És un viatge a la 
imaginació”, diu Casanovas. –L.S. 

Mariona Casanovas es posa en la pell d’Empar Moliner. 

Sis cantants i dos ‘beatboxers’ repassen ‘a cappella’ la història de la música.
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Lluïsa Cunillé (Badalona, 1961) és 
una de les millors plomes teatrals 
que campen per Espanya –o, diuen, 
Europa– amb un univers propi 
ambigu, fragmentari i quotidià. Va 
formar part de la fornada d’autors 
d’or que van sortir de l’Obrador de 
la Sala Beckett als anys noranta, 
lls de José Sanchis Sinisterra 

(com Sergi Belbel, Carles Batlle, 
David Plana i Mercè Sarrias). 

Malgrat l’al·lèrgia a aparèixer als 
mitjans, l’ha superat per rebre el 
Premi Institució de les Lletres 
Catalanes per Accident (1997), el 
Ciutat de Barcelona (2005), el 
Max (2007) i el Premi Nacional de 
Teatre (2007) per Barcelona mapa 
d’ombres que Ventura Pons duria 
al cine i el Lletra d’Or per Après 
moi, le déluge. L’últim ha estat el 
Premio Nacional de Literatura 
Dramática per Aquel aire in nito. 
Per això al Lliure, abans de tancar 
l’era Rigola, li donen carta blanca 
ns al 29 de maig.

Un dels seus còmplices és Xavier 
Albertí, amb qui ha explotat la 
faceta desenfadada del género 
chico a El dúo de la Africana, La 
corte del faraón i Assajant Pitarra.  

L’altre: Paco Zarzoso. Amb el 
dramaturg valencià i l’actriu Lola 
López van fundar el 1995 la 
Companyia Hongaresa de Teatre 
amb la qual ha estrenat una 
vintena d’obres, les darreres: El 
alma se serena i Paco e Isabel. –L.S. 

Fora de focus

Carta blanca a Lluïsa Cunillé
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