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El curtmetratge ‘Sin título’ es 
projecta avui al CineCiutat
El nou projecte de Mallorca Creativa, el 
curtmetratge Sin Título, s’estrena avui, di-
mecres 19 de març, a les 21 h a la sala 2 del 
CineCiutat. Serà gratuït fins que se’n com-
pleti l’aforament i les entrades es podran 
recollir a partir d’una hora abans de la pro-
jecció. Dirigits per Micky Flexas a partir 

d’un guió del seu germà Albert, aquests jo-
ves duen a la gran pantalla una comèdia 
desconcertant que gira entorn d’un qua-
dre en una galeria d’art. El curtmetratge 
il·lustra de manera entretinguda com el tí-
tol dels quadres afecta la nostra manera de 
veure’ls i la nostra conducta.CULTURA

TOMEU CANYELLES 
PALMA 

El que començà com un 
projecte de fi de carrera 
s’ha convertit en una re-
alitat: un musical que 
engloba joves –desset– 

procedents de Catalunya, País Va-
lencià i Mallorca, d’on provenen els 
dos creadors. Tot parteix del gabellí 
Víctor Ferragut, titulat de l’Escola 
Superior de Música de Catalunya 
(Esmuc) i intèrpret a la Banda Mu-
nicipal de Barcelona: “La idea de fer 
un musical sorgeix, precisament, 
del meu desconeixement sobre el 
gènere: m’atreia el seu llenguatge, 
tot i que mai no havia aprofundit en 
aquest món”, explica. La seva tasca, 
inicialment concebuda com un pro-
jecte acadèmic de composició, fou 
seguit i dirigit pel pianista català Al-
bert Guinovart i Mingacho, que tre-
ballà en el musical de Mar i Cel de 
Dagoll Dagom: “Ell era el més indi-
cat. La seva experiència ha estat una 
gran ajuda per desenvolupar Alda-
rulls com a projecte. Ha fet de guia, 
però sense intercedir en la creació 
d’aquest musical”.  

Direcció escènica i dramatúrgia 
Mon Joan Tiquat, marratxiner de 
23 anys que cursa Història de l’Art a 
la universitat de Barcelona, s’ha en-
carregat de la dramatúrgia i la direc-
ció escènica: “Un company meu –
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explica Ferragut– ens va posar en 
contacte. No ens coneixíem de res. 
Li vaig explicar la meva idea del pro-
jecte i, dins d’uns paràmetres, li vaig 
donar carta blanca. Ell s’ha encarre-
gat de cercar el títol i construir el te-
ma i la trama”. Se’ns hi conta una 
història a mitjan camí del realisme 
màgic i la tragicomèdia, en què cinc 
personatges d’un poble, remot i des-
conegut, s’enfronten a un lladre 
d’ulls: “L’acció comença amb l’arri-
bada d’un oftalmòleg que s’adona 
que el seu negoci no té futur en un 
poble sense ulls i per això, guiat per 
l’avarícia, intentarà acabar amb el 
lladre d’ulls i la innocència dels ha-
bitants imposant les seves normes 
egoistes”. Una temàtica original i de 
tints ombrívols que el músic de 

Capdepera explica de la manera se-
güent: “El musical té més de còmic 
del que es podria pensar en un pri-
mer moment. Els ulls, en aquest cas, 
són un element simbòlic. A Alda-
rulls hi ha un rerefons de crítica so-
cial: paral·lelismes entre els ulls i 
una societat que, de cega, no hi veu. 
Té algunes connexions amb el film 
Sweeney Todd perquè pot semblar 
un musical macabre, tot i que Tim 
Burton és més tenebrós. Mon Joan 
sap com ficar elements còmics en 
un drama, cosa que no resulta fàcil”.  

Aldarulls és interpretat per tres 
actors catalans –Elena Ribera, Ser-
gi Boix i Jordi Gordo– i dos de ma-
llorquins, Elena Nieto i Mateu Bau-
çà. De la música –tretze peces amb 
música de Ferragut i lletra de Ti-

quat– se n’encarreguen Marc Perna 
(piano i direcció musical), Xavier 
Sánchez (contrabaix), Francisca 
Maria Asensio (violí), Marta Perna 
(violoncel) i Daniel Arias (clarinet). 
Per desenvolupar un projecte com 
aquest –que, a més, inclou il·lumi-
nadors, escenògrafs, responsables 
de vestuari...–, s’han hagut de cercar 
alternatives de finançament com la 
plataforma de mecenatge on-line 
Verkami: “Fou una solució que se’ns 
acudí perquè no teníem doblers. 
Mitjançant aquesta plataforma, po-
guérem nodrir la companyia de re-
cursos com el vestuari o la microfo-
nia. No només ens va servir per co-
brir aquestes despeses inicials, sinó 
també per provar si aquest projec-
te podia tenir una bona rebuda”.  

Fucions a Mallorca 
La primera representació d’Alda-
rulls serà divendres, dia 21, a les 21 h 
al teatre Xesc Forteza (Palma). La 
succeiran funcions al Teatre de 
Capdepera (dia 22 a les 20 h) i, final-
ment, a l’Auditori de Porreres (dia 
23 a les 19 h). Després, la companyia 
se’n torna a Catalunya per fer dues 
representacions més, les úniques 
que, per ara, han programat. “Toca-
rà fer balanç i veure si tindrà conti-
nuïtat. Sabem que les companyies 
programadores d’espectacles 
d’aquests tipus difícilment s’ani-
men a contractar companyies noves 
i joves. Suposo que és el resultat 
d’un temps difícil com el que vivim, 
però la nostra voluntat és continu-
ar representant Aldarulls.e

El musical 
‘Aldarulls’ arriba  

a Mallorca
Es representarà aquest cap de setmana al teatre Xesc 

Forteza de Palma, a Capdepera i a Porreres

FUNCIONS 
El cap de setmana representen 
‘Aldarulls’ aquí i després se’n 
tornen a Catalunya. ARA BALEARS
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