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Teatre Tantarantana. Fins al 22 
d’abril
 
Existeix el musical freudià? Sí! 
Ara el Teatre Tantarantana 
n’anuncia un a la seva cartellera: 
Més enllà dels estels. Una revolució 
del gènere? No! El màgic d’Oz i Els 
5.000 dits del Dr. T en són dos 
venerables antecedents. Potser 
Marta Gil Polo no vol veure la seva 
obra –dramatúrgia compartida 
amb Albert Tola– entre aquests 
títols, però la veritat és que el seu 
estrany biopic psicoanalític sobre 
Michael Jackson funciona quan 
s’oblida de divagacions 
inteŀlectuals secundàries i es 
dedica a experimentar amb les 
convencions dramàtiques del 
musical. 

Més enllà dels estels sorprèn 
amb la intencionada 
desconstrucció del llenguatge 
corporal de Michael Jackson i 
desconcerta amb aŀlusions 

shakespearianes, religioses-
eròtiques, i assajos sobre la 
sexualitat de la matriarca dels 
Jackson.

Quatre actors –amb l’exceŀlent 
Marc García Coté, entre d’altres– 
assumeixen la creació de la 
icona pop i tots els personatges 
que es creuen en aquest procés. 
Mentre aquesta qualitat icònica 
domina l’escenari, el muntatge 
és de fàcil lectura i la 
desequilibrada dissecció de la 
biografia de l’estrella (molt 
centrada en la seva traumàtica 
infància) es pot seguir amb certa 
comoditat. En el moment en què 
s’abandonen les siluetes 
recognoscibles, s’imposen en 
excés el bagatge de coneixements 
de la directora i la seva ansietat 
per compartir amb el públic, i es 
perd la complicitat dramàtica 
amb el personatge central. Més 
enllà dels estels és un bon musical 
de petit format i un treball de tesi 
no tan aconseguit. –Juan Carlos 
Olivares

La Seca. Fins al 6 de maig
 
Heus aquí un espectacle diferent 
que es mou en el terreny del 
recital però trufat amb un discurs 
gràfic i sensible sobre gent 
normal. La base del nou projecte 
de Josep Galindo i Pablo Ley és la 
música composta entre l’inici de 
la Primera Guerra Mundial i el 
final de la Segona en una selecció 
que es fixa en les cançons més 
íntimes, des d’Alabama Song fins 
a Cheek to cheek, L’òpera de tres 
rals o Tatuaje i El cant dels ocells, i 
que prescindeix d’himnes èpics, 
llevat d’A les barricades. El piano, 
amb un inspirat, superb pianista, 
l’italià Franco Picinno, que ha fet 
seves les melodies per 
reinterpretar-les, i la veu de Rosa 
Galindo són els dos protagonistes 
d’una vetllada que té en la 
projecció d’un grapat de fotos 
familiars d’època, sense rastre 
dels episodis bèŀlics, un discurs 
paraŀlel que vol dialogar amb la 
delicadesa, emoció de la música. 
La virtut de l’espectacle és la 
capacitat per cosir els fragments 
musicals, amb improvisacions 
incloses, amb fragments d’una 

vintena de cançons i la 
interpretació que en fa una 
magnífica Rosa Galindo, amb les 
projeccions. Tot i que entre 
aquestes hi ha uns quadres de 
diàleg que ens parlen de petites 
històries (les cançons d’abans 
eren sovint això), en realitat no hi 
ha tampoc l’ambició d’explicar 
res fonamental, sinó de passejar 
pel temps musical amb una 
iŀluminació molt càlida i un 
temps escènic molt entranyable. 
Un petit bombó. 
–Santi Fondevila

Més enllà dels estels 

14:45 Música entre dues guerres

Un espectacle sobre gent normal.

Fa 32 anys que Vol Ras ens fan 
riure i plorar amb els seus 
espectacles muts. Però no sempre 
havia de ser així. Parlem amb 
l’històric Joan Faneca del seu 
primer espectacle parlat, Murphy. 
Tragèdia a Handsome House, que 
estrenen al SAT!

El títol del muntatge sona a 
pel·li de por...
Més que por, intriga. És una 
paròdia de novel·les tipus 
Colombo o les de l’Agatha 
Christie. Murphy seria el tema 
principal i el subtítol, la subtrama.
Hi ha dues obres en una?
Si. La principal presenta una 
Associació de Víctimes de la Llei 
de Murphy. És una entitat com cal, 
amb president i secretari,que es 
reuneix un cop l’any per tal que els 
socis intercanviïn experiències. 
Aquest cop han format una 
agrupació dramàtica que pretén 
distreure’ls amb una obra de 
teatre. I esclar, Murphy planeja pel 
lloc i la companyia no arriba. S’hi 
han de posar el president i el 
secretari –que som en Notxa 
(Xavier Amatller) i jo–,  Joan Ribas, 
que és el tècnic de so i Héctor 
Boada, el regidor. Entre els quatre 
fem tots els papers de l’auca!
Per primer cop Vol Ras fa 
teatre parlat…
Certament, és el primer muntatge 
totalment parlat amb 
plantejament,nus i desenllaç. La 
Llei de Murphy ens ha portat a la 
paraula!
Una paraula força clown…
És molt esbojarrada. Murphy 
afecta els personatges de tal 
manera que van de bòlit. Cada un 
de nosaltres interpretem 6 0 7 

personatges.
Heu anat a buscar un director 
extern…
Ho havia de dirigir algú per posar-
hi una mica d’ordre i disciplina. 
Ens varem fixar en Miquel Gorriz 
perquè havia dirigit Visca els 
nuvis de manera brillant. Va 
aconseguir dominar en Joan Pera i 
l’Amparo Moreno que sempre se’n 
van pels seus camins. Hi va fer una 
feina molt maca.
Continuareu fent text?
No ho sé, cada espectacle té la seva 
història. Fa molts anys que fem 
teatre sense paraules però sentim 
que no ens hem equivocat. En 
Gorriz ha aconseguit que tot 
tingui un punt exquisit sense que 
perdem la identitat de Vol Ras, la 
del teatre de gag i de gest. 

Deu ser fregolisme pur…
Per descomptat. I també té un punt 
de vodevil. Hi ha una cortina que 
ens ajuda, fem teatre d’ombres, hi 
ha veu en off... trucs perquè no 
decaigui el ritme. 
Hi creus en la Llei de Murphy?
No! El que ens passa a tots és que 
quan no ens surten les coses com 
volem, busquem un culpable i això 
ens relaxa. –Teresa Bruna

LA NUIT
SAT! Del 20 al 29 d’abril

Joan Faneca

Gag, gest i paraula!

Miquel Gorriz ha 
aconseguit que 
tot tingui un punt 
exquisit sense que 
perdem la identitat


