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El Teatre Condal ha inaugurat la seva nova etapa com a Onyric amb el musical Fun Home , un
exitàs a Broadway i a Londres (5 premis Tony!), basat en la novel·la gràfica d' Alison Bechdel .
Parteix d'un relat autobiogràfic que emmarca tres moments molt importants en la seva vida i que
interpreten les nenes Lara Kate Albertos, Noa Flores i Mariona Lleonart , intercanviant els papers
de Alison nena. Clara Solé fa l'adolescència i Mariona Castillo , la maduresa. També intervenen
Pilar Capellades, Júlia Jové i Marc Andurell, i els nens Ferran Alegre, Aleix Colomer, Daniel Pérez,
Miquel Camps, Jan Gavilan que, amb la nena Stella Taradellas, alternen els papers de Christian i
John Bechdel. Daniel Anglès , director de l'espectacle i director artístic de Onyric, torna als
escenaris en el paper protagonista de Bruce Bechdel, el pare de Alison. Un gran equip que
s'arrodoneix amb Miquel Tejada , director musical i Òscar Reyes (coreografia). És una producció
de No Day But Today, que ja podeu veure en sessions prèvies. L'estrena oficial serà el 20 de
setembre i es podrà veure fins al 4 de novembre.

L'espectacle pateix del relat de Alison, una reconeguda dibuixant de còmic que entre els anys
1983 i 2008 va publicar la tira còmica Dykes to Watch Out For on, a través de la seva alter ego Mo.
Allà reflectia la complexitat de les relacions lèsbiques i els estereotips que s'associen a elles. Però
a la mort sobtada del seu pare, l'Alison sent la necessitat de parlar d'ell, de l'home extraordinari
que va ser, del secret que amagava i del secret que ella li amagava. L'any 2006 publica la novella
gràfica Fun Home. Una família tragicòmica que posteriorment Broadway converteix en musical,
amb llibret de Lisa Kron i música de Jeanine Tesori.

El títol té un doble sentit. Per un costat, família tenia una Funerària i Fun Home n'és l'abreviatura.
Per altra banda vol dir casa divertida. Som a l'època en què l'Alison està escrivint el còmic: "Obro
la capsa dels meus records i ho explico. Reviso el passat i decideixo com l'endreço. El món del
còmic hi és tota l'estona!" , explica Mariona Castillo. I continua: "El fet que l'autora estigui vivia és
una característica important. És una dona extremadament austera, activista feminista i un referent
com a novellista gràfica que ha trencat motllos. L'obra no té el perfil d'un musical normal!"

UNA ESCENOGRAFIA MERAVELLOSA I ESPECTACULAR

Ens han ofert un petit passi de dues escenes i el primer que hem de dir és que l'escenografia (
Raquel Ibort, Marc Salicru i Marc Udina , que també signen el vestuari) és més que espectacular.
Després cal destacar el retorn a escena de Daniel Anglès, amb un físic molt canviat. Assegura que
"és una història sensible que et deixa tocat. És teatre musical trepidant que provoca el riure, el
somriure i, de sobte, et toca la sensibilitat. Partim de Alison perquè és real, la resta són els seus
records." L'argument gira a l'entorn de la descoberta de la seva sexualitat, altres records de
infantesa, les preguntes que es fa sobre els desigs ocults del seu pare i l'homenatge a la seva
mort. "És una història per fer les paus amb els pares i perdonar-los el que no enteníem quan
s'arriba als 40 anys i ja som a punt per entendre'ls", afirma el director.

Miquel Tejada pensa que té un toc cinematogràfic i una sonoritat de banda sonora: "Crec que està
escrit de manera que el que seu a la butaca es pensi que està veient una pellícula. Hem volgut
que la música soni per sobre del que és habitual, els músics són a l'escenari." Pel que fa a la
coreografia, Òscar Reyes explica que "ha estat més fàcil del que sembla! Els nens tenen molt



talent i la resta de l'equip també. Hem posat la coreografia a favor d'ells i ha anat tot perfecte."

La Mariona assegura que aquesta versió és més emocional que la que s'està veient a Amèrica:
"No hem tocat ni text ni música, i hem treballat amb la impressió que ens han donat. Tan bon punt
vaig comprar els drets, vaig deixar de veure vídeos!" , afegeix Dani Anglès. I encara diu: "hem
volgut que la imatge del record de l'Alison sigui sempre present a l'escenari. Tenim tres
repartiments!"

Han intentat connectar amb l'autora per convidar-la però no ha estat possible. A la pregunta de si
és un espectacle per a tots els públics, la resposta és contundent: "Sense cap dubte! Senzillament,
demanem que se sàpiga què es va a veure. No és per als més petits, que no entendrien què
passa, però a partir d'uns 7 o 8 anys ja es pot veure bé. Diríem que no és el perfil d'espectacle
familiar on t'expliquen un conte. Però la història l'explica una nena i hi surten nens i nenes."

TRES MANERES DE VEURE L'ESPECTACLE

Daniel Anglès ha recordat que, a la nova etapa del Condal com a Onyric, s'ha treballat per fer que
l'espectador se senti còmode i partícip de l'espectacle. Hi proposen coses com aquestes:

Vip Experience, consisteix en anar al teatre una hora abans l'inici de l'espectacle, per tal de poder
veure el bag stage i passejar per la part més oculta del teatre.

Post-Funció, per debatre l'espectacle amb tot l'equip. Es farà el 3 d'octubre

Funció Relax. És un dia especial pensat per a la gent que té necessitats concretes o especials,
com ara els que no poden deixar el bebè a casa i l'han de portar i donar-li el pit... Tindrem
llenguatge de signes per a sords, àudio descripció per a invidents... Se'n farà una única funció el
29 de setembre, a les 18 h.

EN PARALLEL, AL CLUB ONYRIC

Com ja us hem avançat en altres presentacions, la nova programació de Onyric ( una paraula que
té a veure amb els somnis" , recorda Anglès, oferirà sempre concerts o propostes de petit format a
l'entorn de l'espectacle en cartell. Així, al voltant de Fun Home , es faran sis concerts íntims i
personals:

24 de setembre, Júlia Jové

30 de setembre, Clara Solé

7 d'octubre, Marc Andurell

15 d'octubre, Pilar Capellades

22 d'octubre, Mariona Castillo

29 d'octubre, Daniel Anglès & Miquel Tejada


