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Un musical 
reivindicatiu
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A
mb Fun Home el Teatre Con-
dal de l’avinguda del Pa-
ral·lel va arrencar una no-
va etapa sota l’epígraf Ony-

ric, la nova aposta de Focus com a 
seu de la seva flamant factoria cen-
trada en el musical. L’acústica és efi-
caç –malgrat estar excessivament 
centralitzada, cosa que s’aprecia 
quan els actors canten des dels ex-
trems de l’escenari– i l’amplificació 
és natural i està molt aconseguida, 
firmada per Jordi Ballbé. 

Amb música de Jeanine Tesori i 
llibret i lletres de Lisa Kron, adapta-
da al català de manera formidable 
per Daniel Anglès i Marc Gómez, 
Fun Home es basa en el còmic del ma-
teix nom d’Alison Bechdel i un dels 
seus encerts consisteix a convertir 
en protagonista una lesbiana —el 
seu alter ego—, fet inèdit en teatre 
musical. La companyia, formada 
per nou actors —tres d’ells, nens pe-

tits— i set músics —liderats per Mi-
quel Tejada—, tots en esplèndida 
forma, assumeixen la història que 
sosté la trama amb eficàcia: les vicis-
situds d’una nena i el seu despertar 
sexual davant el seu adorat pare, un 
gai que porta una doble vida sabent-
ho la seva dona, que pateix en silen-
ci. També és un plus que tot passi a 
la funerària de la família (una pena 
que aquest atractiu element no si-
gui suficient per a trama secundà-
ria), tot i que el focus se centra al vol-
tant de la sexualitat de la protago-
nista i de la del seu pare.  

 
REPARTIMENT CONJUNTAT / La funcional 
i barroca escenografia de Raquel 
Ibort, Marc Salicrú i Marc Udina, 
una paret de la qual emergeixen di-
ferents ambients, és molt atractiva, 
tot molt ben perfilat per la il·lumina-
ció de Xavi Costas. La protagonista 
està dibuixada amb tot detall per les 
tres actrius que la interpreten en les 
diferents etapes de la seva vida, so-
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bresortint pel seu domini vocal una 
sobrada Mariona Castillo, ben se-
cundada per Clara Solé i per la ten-
dra Noa Flores.  

Daniel Anglès retrata amb ade-
quat patetisme el Bruce, el pare, 
amb un cant còmode i una actua-
ció dramàtica intensa (malgrat la 
perruca poc natural que lluïa), 
mentre Pilar Capellades assumia 
sense problemes la Helen, la sofrent 
mare, cantant en una tessitura ade-
quada que li permetia lluir algun 

agut molt timbrat. Molt ben conjun-
tat la resta del repartiment, aclamat 
per un públic que va disfrutar amb 
cançons com Changing My Major to Jo-
an (M’especialitzo en Joan), en mo-
ments profunds com l’escena d’Ali-
son nena impressionada per prime-
ra vegada per una dona o el duo fi-
nal entre pare i filla. I enmig de tot 
aquest drama apareix per desgrei-
xar Raincoat of Love (Paraigua d’amor). 
Una bona elecció per a una aventu-
ra que comença. H


