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Darrere 
de Miquel 

Àngel
Israel Solà dirigeix a La Seca ‘Al 

sostre’, una obra de Nigel Planer 
sobre la construcció de la Capella 

Sixtina. Per Andreu Gomila

SI ELS DIEM el nom de Nigel Planer potser 
no els sona de res, però si afegim que era el 
hippy de la mítica sèrie dels 80 Els joves, segur 
que l’ubiquen una mica més. Passa que l’actor 
britànic també és historiador de l’art i autor 
d’una obra que barreja l’herència del millor 
humor anglès amb la seva formació, Al sostre, 
que ara arriba a La Seca amb direcció d’Israel 
Solà i producció de la Sala Trono 
de Tarragona, que van convidar 
Planer l’any passat, meravellats 
per un text protagonitzat per dos 
artesans que van ajudar el gran 
Miquel Àngel a pintar el fresc de la 
Capella Sixtina. Són Loti i Lapo.

“Què vol dir el talent? La fama? 
Van lligats?”, es pregunta Solà. 
A l’obra, veurem com els dos 
artesans critiquen el mestre, que 
no tenia ni idea de com fer front 
a un fresc, quan ells ho saben tot 
del tema. Durant la funció, els dos 
actors (Pau Ferran i Oriol Grau) 
ens ensenyaran com es prepara 

un fresc en directe mentre expliquen la seva 
vida gens confortable i parlen de l’artista amb 
paraules poc agradoses. “És bonic veure com 
Miquel Àngel va aconseguir arribar a allà, des 
del desconeixement total fins a l’obra d’art”, 
apunta el director.

Lapo i Loti tenen un punt dels Vladímir 
i Estragon de Tot esperant Godot, però, a 

diferència dels personatges de 
Beckett, que no fan res, ells no 
paren. “Tots dos s’enfronten a la 
situació de maneres molt diferents 
i mentre que el jove Loti s’ho agafa 
amb il·lusió, el vell Lapo renega, 
frustrat perquè no ha aconseguit 
l’èxit”, afegeix Solà. Els dos 
artesans reprodueixen entre ells 
el que critiquen del mestre, i així 
Lapo tractarà malament Loti com 
Miquel Àngel ho fa amb ells. “La 
gent aspira a ser despòtica amb els 
de baix”, admet el director.

Al sostre també planteja la 
idea sobre què deixarem al món 

cadascú de nosaltres. I ho fa a través de la figura 
de Lapo: ell té fills que no pot veure per mor de 
la feina i no ha arribat a ser l’artista que li hauria 
agradat ser. “Accepta que és mediocre”, diu el 
director.

Solà, que també és l’home que construeix 
escènicament les obres de la companyia La 
Calòrica, no veu gaires diferències entre Al 

sostre i Fairfly, la peça que els ha fet guanyar 
el seu segon Max. Totes dues parlen de com 
perseguim els nostres somnis i què estem 
disposats a fer per assolir-los. Aquí, a La 
Seca, no veurem Miquel Àngel, però sí que 
comprovarem com el menyspreu inicial pot 
esdevenir admiració, quan els dos artesans 
comproven com un geni, recolzat en el saber 

popular, sap elevar-se per damunt 
de tot i acabar en un tres i no res una 
obra que avui dia és una de les grans 
meravelles de la humanitat. 
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DE QUÈ VA...
Dos ajudants 
de Miquel Àngel 
expliquen la seva 
vida i misèries.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per veure que 
darrere d’un geni hi 
ha molt savi anònim.

 La Seca. M: Jaume I. 

Fins al 3 de febrer. 14-20 €.
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