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JA NO CAL PATIR PER LES TAQUES colors plans, melodies enganxoses, projeccions, coreografies excèntriques. beth rodergas és la
protagonista d’un musical que es pot veure a partir d’avui al tnc, que explica com la protagonista d’un anunci de detergent, vinguda del futur,
interromp la plàcida existència d’una família normal i corrent. tot i que els pares no la reben gaire bé, els dos fills l’ajudaran al seu retorn a casa
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’han acabat els dra-
mes, ja no cal patir per
les taques; xocolata,
greix, melmelada, di-

gueu-los ‘stop’, ‘bye-bye’ d’una ve-
gada! Aquest és el jingle enganxós
que canta la dona vinguda del fu-
tur, Beth Rodergas, protagonista
d’un musical familiar que es pot
veure fins al proper 7 d’abril al
TNC. La dona vinguda del futur és
creació del dramaturg Marc Rosich
amb música de Guile Milkyway
(La casa azul) i té tres talents de la
Catalunya Central: Beth Rodergas
encapçalant el repartiment; Mar-
ta Puig, Lyona, que firma les pro-
jeccions del muntatge, i Joan Ma-
ria Segura, responsable de les co-
reografies. 

Beth viatja del futur per explicar
les infinites qualitats d’un deter-
gent, l’Oximotion White Splendor,
a una família tradicional. Però es
despista conversant amb ells, i un
cop ja ha passat l’anunci no pot tor-
nar al futur. Aquesta és l’excusa dra-
màtica de la qual arrenca el musi-
cal infantil (recomanat de 6 a 99
anys), difícil de definir amb un sol
adjectiu. Exuberant, multicolor,
boig, colorista, futurista, esper-
pèntic, que els seus autors defi-
neixen com a «pop». L’espectacle
està farcit de cançons enganxoses,
totes elles himnes, temes publici-
taris de plàstic. Tothom sortirà
cantant després de veure l’espec-
tacle infantil, sense cap mena de
dubte. En aquest aspecte, no es po-
dia triar un compositor millor que
Guille Milkyway, que té experièn-
cia fent música per anuncis. 

Beth Rodergas s’estrena en el gè-
nere musical i en el teatre infantil.
«Havia fet un musical una vegada,
però va ser al poble», recorda. «En
moltes entrevistes m’havien pre-
guntat si, sent cantant, no voldria fer
cap musical. Era una idea que em
rondava pel cap, però volia esperar
i triar bé. Havia rebut altres ofertes
però no les vaig veure clares, fins
que va arribar La dona vinguda del
futur», explica. Rodergas diu que el
seu pas pel TNC ha sigut «un apre-
nentatge», i que en algun moment

no ha estat fàcil. «Jo sabia
cantar, actuar i ballar,
però quan va venir el
Joan Maria a fer les
coreografies vaig
adonar-me que fer
les tres coses alhora és
més difícil del que sem-
bla», confessa. En La
dona vinguda del futur
ha comptat també hi ha
altres talents de la Catalu-
nya Central: a part de Beth
Rodergas encapçalant el re-
partiment, i amb el santvicen-
tí Joan Maria Segura, que firma
les coreografies del muntatge.
En paraules del director, «les
coreografies del Joan Maria
són tan exuberants i excèn-
triques com la resta del mun-
tatge. Fan que les cançons si-
guin encara més boges i busquen
el punt límit de la forma». 

El tercer nom del trio de la Ca-
talunya Central és Marta Puig, Lyo-
na, natural d’Esparreguera, que
ha creat tota la imatge que envol-
ta la casa de la família on passa l’ac-
ció. Una desena de pantalles for-
men part de l’escenografia, i Lyona
firma les imatges que hi apareixen.
«La televisió és el cinquè membre
de la família», explica Marc Ro-
sich,«i la Marta Puig és qui ha do-
nat vida a les pantalles». Les ani-
macions complementen l’esceno-
grafia principalment en els mo-
ments musicals. 

L’espectacle només es podrà
veure en caps de setmana, des d’a-
vui mateix i fins al 7 d’abril, i entre
setmana les funcions per a escoles
ja estan plenes. 
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Talent de la Catalunya Central visita el TNC
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Marta Puig, que firma el disseny d’animacions, amb Beth Rodergas

L’OBRA

 LLOC: Teatre Nacional de Catalunya 
� DIES:  del 8 de març al 7 d’abril.
Dissabtes, a les 18 h, i diumenges, a les
12 h � DIRECCIÓ: Marc Rosich. � MÚSICA:
Guille Milkyway. � INTÈRPRETS: Beth
Rodergas, Marc Pujol, Míriam Puntí, Jordi
Brunet, Jordi Andújar, Gretel Stuyck.
� ADREÇA: carrer de l'Art, 1, 08013
Barcelona.

LA DONA VINGUDA DEL FUTUR

Per a mi és un luxe estar a
la Sala Gran del Teatre

Nacional. Jo sóc una cantant que
juga a fer d’actriu, per a mi és un
plaer fer aquest paper i que
hagin comptat amb mi. Ho he
gaudit molt»

Crear la imatge de
l’espectacle ha estat una

feinada, i la veritat és que mai
no havia fet una feina similar.
Però Marc Rosich té les idees
tan clares dins del seu cap i

sabia tan bé què volia, que ha
sigut senzill». 

«

marta puig (Lyona) 
DISSENY D’ANIMACIONS I VIDEOART
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beth rodergas
CANTANT I ACTRIU
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Aloma Vilamala

a dona vinguda del fu-
tur «és un musical satu-
rat d’idees boges», defi-

nit pel seu autor. Un bon resum.
És un musical esperpèntic que
transcorre en un temps indefinit,
en un futur incert en què la publi-
citat és l’eix vertebral de la vida
familiar. I la dona del futur ve
d’un món que de bon principi
sembla brillant, feliç, on tot és fà-
cil i no cal pensar. Però de mica
en mica es va descabdellant que
al futur no tot va tan bé com l’O-
ximotion White Splendor. Tot i
l’exuberància de la forma, -en el

text, la música i les coreogra-
fies- i una posada en escena
duta fins al límit, l’obra també

té fons. I ens planteja un futur
distòpic i un present distò-
pic, on la televisió i la publi-
citat tenen un pes crucial en
el dia a dia, i només els nens
s’adonen que les coses es po-

den canviar. 

L

exuberància
cromàtica amb
contingut

Periodista

«La dona vinguda del futur» és un musical per a nens que s’estrena avui La surienca Beth Rodergas encapçala el
repartiment; Marta Puig (Lyona), d’Esparreguera, firma les projeccions, i el santvicentí Joan Maria Segura, les coreografies



MIREIA ARSO 

El musical, dirigit a nens, està
farcit de temes que recorden
melodies publicitàries,
cançons pop enganxoses 


