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No només dels grans musicals viu 
la cada vegada més nodrida gene-
ració d’actors que combinen la in-
terpretació amb els estudis de mú-
sica i cant. A cop d’enginy, el gè-
nere s’estén per les petites sales 
de Barcelona davant el beneplà-
cit d’un públic cada vegada més re-
ceptiu a unes obres que, lluny dels 
luxosos neons de Broadway, bus-
quen la seva pròpia partitura. Són 
musicals de butxaca.
 El Tantarantana serveix fins al 
31 de gener un atípic còctel d’in-
triga, humor i cançons: Old Records, 
que els seus creadors, Marc Ange-
let i Jordi Silva, defineixen com un 
«thriller comèdia paranormal amb 
música». Sota la direcció d’Angelet 
i amb el pianista Eduard Tenas en 
escena, l’obra barreja entre cançó i 
cançó (vuit peces escrites per a l’oca-
sió) el present i el passat d’uns vells 

estudis de gravació. Un duet femení 
(Nadina Campàs i Gracia Fernández) 
ultima la gravació del seu primer disc 
amb un tècnic de so (Albert Puigdue-
ta). La seva història s’entrellaçarà, en-
tre fantasmes i psicofonies, amb la 
de dues altres cantants que, als anys 
40, van triomfar en el jazz. «Volíem 
que el text fos tan important com la 
música i que aquesta estigués justifi-
cada. Abordar les dues èpoques ens 
permet incloure-hi variats estils: hip-
hop, rock, blues, jazz...», explica Cam-
pàs, fundadora amb Fernández de la 
companyia marBisho, d’on va sorgir 
el projecte. 
 D’un pacte amb el diable va The 
black rider, un clàssic de Robert Wil-
son, Tom Waits i Williams S. Bur-
roughs que el director de l’Almeria 
Teatre, Víctor Álvaro, ha adaptat per 
a aquesta sala acabada d’estrenar. 
«És una faula macabra: un home ha 
d’assassinar un colom, símbol de la 
pau, per aconseguir a la seva estima-

L’Almeria estrena ‘The black rider’, amb peces 
de Tom Waits, i el Tantarantana, ‘Old Records’
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da. A falta de punteria, fa un pacte 
amb Satanàs», resumeix. Macabra 
és també per l’apunt autobiogrà-
fic de l’autor: un ebri Burroughs va 
matar accidentalment la seva do-
na d’un tret molt a l’estil de Gui-
llem Tell.
 Muntsa Rius, Ferran Frauca, 
Frank Capdet, Óscar Martínez, Bea-
lia Guerra, Jordi Vidal i Xavier Ribe-
ra-Vall formen el repartiment d’un 
musical que recorda alguns vene-
dors d’ànimes. Entre ells, Hemin-
gway, que, diu Álvaro, «es va ven-
dre al dimoni de Hollywood». H

33 Faula macabra 8 El repartiment de ‘The black rider’, que ahir es va estrenar a l’Almeria Teatre.
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33 Gracia Fernández i Albert Puigdueta, a ‘Old Records’.

àGATA CASANOVAS


