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Vol-Ras tanca 
35 anys de 
teatre gestual
3 La companyia s’acomiada de BCN 
amb dues funcions de ‘Da Capo’

MARTA CERVERA
 BARCELONA

D
esprés de 35 anys de carre-
ra, Vol-Ras, una de les 
companyies pioneres a Es-
panya del teatre gestual, 

s’acomiada dels escenaris. El teatre 
Poliorama acollirà dues funcions de 
Da Capo, el seu últim espectacle, di-
lluns i dimarts.
 «Dissolem la companyia perquè 
no té cap sentit seguir endavant amb 
el panorama actual. Molts actors tre-
ballen sense cobrar. La inversió en 
cultura ha caigut en picat. Pràctica-
ment no hi ha contractació. Deixar 
de comptar amb la subvenció que te-
níem de la Generalitat és el que ho 
ha rematat», diu Joan Segalés (Vic, 
1952), un dels fundadors de Vol-Ras, 

la companyia que ha firmat 19 es-
pectacles, entre ells Bon voyage.
 Segalés i Joan Faneca –Joan Cu-
só va deixar el grup el 1995– són els 
protagonistes de Da Capo, un home-
natge als tècnics, aquestes persones 
imprescindibles en qualsevol fun-
ció que sempre són a l’ombra dels 
artistes. «Ja fa mesos que fem aquest 
espectacle que encara no s’ha vist a 
Barcelona i ens fa molta il·lusió pre-
sentar-lo», explica Segalés. Al grup, 
que va anunciar a la primavera la se-
va decisió d’abaixar la persiana, li 
queden bolos a l’agenda, però cap a 
la capital catalana.
 Da Capo, terme utilitzat en la mú-
sica que significa des del principi, 
transcorre entre bastidors. L’espec-
tacle treu a la llum tot el que pot pas-

ADÉU A UN REFERENT

33 Joan Segalés (esquerra) i Joan Faneca, al seu local d’assaig.
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Gemeliers, l’ídol duplicat
CRÒNICA El duo va causar furor amb el seu pop romàntic en un Sant Jordi Club ocupat per fans

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

N
omés hi ha una cosa que 
pugui superar un ídol de 
fans: dos ídols de fans. El 
noi de pòster duplicat, 

capaç de tornar boges les admirado-
res, que dissabte, en un Sant Jordi 
Club ple (algunes hi acampaven des 
de feia una setmana), estaven es-
tressadíssimes girant el cap d’un 
costat a l’altre: a l’esquerra, Jesús; a 
la dreta, Daniel (¿o era al revés?), do-
ble ofensiva amb destí al teu cor. El 
malson de qualsevol crític musical, 
que per a un cas així acostuma a 
treure la pols al vell formulisme del 
fenomen sociològic mentre s’arronsa 
d’espatlles i es dóna a la beguda.
 Però, a veure, podem compren-
dre per què aquests bessons de 16 
anys estan triomfant: són una ver-
sió al quadrat de la figura teenager 
en estat pur. 
 El públic de Gemeliers (de la se-
va edat o menys, amb moltes ma-
res a la rereguarda) ha crescut amb 
ells a cop de  platocràcia lleugera; re-
corren al melodrama però amb ale-
gria, cultiven la tornada enganxo-
sa amb el romanticisme del primer 
Alejandro Sanz i fan sentir impor-
tants les seves fans elevant-les a la 

categoria de muses, àngels, deesses. 
«Chicas, chicas / que quieren tocarme / 
yo no sé qué haría / si faltasen, oh, oh», 
deia una d’elles, un tros de reflexió 
amb audaç fons de metahimne te-
en. «¿Quién quiere ser mi princesa hoy?», 
van preguntar, en un escenari amb 
esglaons, molt televisiu, convidant 
les espontànies a Mi única verdad.
 Gemeliers representen aquesta 

estació de la vida en què l’estereotip 
és celebrat com una gran troballa 
perquè encara no ha transcorregut 
prou temps per abominar-lo. Cites 
al verí de la teva pell (Tan mía), mani-
festos del tipus «tú y yo contra el mun-
do» (Seremos grandes) i invitacions a 
la fugida per viure aquest somni 
(Escaparme contigo). Encara que, cre-
guin-me, no són les pitjors lletres 

del pop comercial (hi ha les de Me-
lendi). La seva noció pop és el San 
Francisco que el nen es pren pen-
sant-se que és un còctel, i en els seus 
parlaments tot és especial, increï-
ble, inoblidable i «llena el corazón de 
ilusión». Assenyats, els seus concerts 
són breus: una hora i quart culmi-
nada amb Lo mejor está por venir. Que 
així sigui. H

33 Un moment del concert de Gemeliers al Sant Jordi Club.
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sar en aquest espai per on transi-
ten des de grans estrelles fins als 
encarregats de la il·luminació i el 
vestuari. «Al final, l’estructura de 
l’espectacle s’ensorra, una metàfo-
ra del que està passant en el món 
de la cultura, on les estructures 
s’estan diluint», denuncia Segalés. 
En els últims anys, el pressupost de 
Cultura de la Generalitat s’ha redu-
ït més d’un 35%.

UN MILIÓ D’ESPECTADORS / Els compo-
nents de Vol-Ras prefereixen pen-
sar en els bons records de la seva 
aventura professional. Arribar als 
19 espectacles i un milió d’especta-
dors actuant per tot el món no és 
una cosa fàcil. Ni ho somiaven 
quan van iniciar la seva carrera el 
1980 amb Cavallet d’il·lusions.
 La crítica sempre ha destacat 
la bona factura dels seus especta-
cles, que han abordat temes molt 
diversos. Flight (1983) va recuperar 
números còmics famosos i Pssssh... 
(1992) va parodiar el sistema sa-
nitari. A MondoMono (2005) es van 
centrar en l’escassetat de l’aigua i 
a Murphy: Tragedia en Handsome Hou-
se (2011), la seva primera obra amb 
paraules, en les novel·les d’Agatha 
Christie.  
 Els seus plans de futur passen 
per vendre el local que tenen a Po-
ble-sec, un espaiós taller de 320 me-
tres quadrats que, expliquen, ja té 
diversos nòvios. Després, Segalés i 
Faneca seguiran el seu propi camí. 
Donar classes, escriure un llibre, 
dissenyar nous projectes són algu-
nes de les idees. «No ens quedarem 
aturats», avisen. H


