Un espectacle musical i poètic per endinsar-nos en la bellesa i la màgia de la nit

La idea
Què hi pot néixer en un moment d'abisme, de foscor, d'incertesa?
A partir de la vivència que ha suposat la pandèmia per a la codirectora de la companyia Samfaina de colors, Mirna
Vilasís, neix l'espectacle Sense lluna. Un moment de ruptura amb l'establert, de no conformar-se en seguir en la zona
de confort i les ganes d'explorar noves dramatúrgies no expermientades en els seus 34 anys de trajectòria.
Sense lluna parteix d'una vivència personal en què la situació la reconverteix en fortalesa per explicar què la foscor
pot esdevenir bellesa i que a la nit cohabiten elements meravellosos. Jocs de llums i ombres per transmetre la
màgia de la nit i les evolucions personals, mantenint la lluna com a referent, com a centre de tot i al·legoria de la
fermesa d'un mateix davant situacions adverses.
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la producció
Títol de l'espectacle: Sense lluna
Idioma: sense text
Edat recomanada: a partir de 2 anys
Disposició de públic: Espectacle de sala a la italiana
Format de l'espectacle: Mitjà
Durada de l’espectacle: 40'

Estrena: 7 d'octubre (Fira Mediterrània)
Co-producció: Festival Didó i Ajuntament de Terrassa
Residències: Teatre Principal d’Olot | laSala Teatre de Sabadell | Casal d’Argelaguer | Teatre l'Ateneu de Celrà |
Teatre Auditori de Llinars del Vallès | Teatre del Casal de l'Espluga de Francolí
Amb el suport de: Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya - ICEC
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i PER PRIMERA VEGADA, SAMFAINA DE COLORS...
Apostem per un espectacle sense text, on la força la pren la música i la sensorialitat
Busquem tots els recursos per trencar els nostres límits musicals i vocals
Fem un espectacle ambiciós i el primer de Samfaina de Colors amb vocació internacional
Defensem nous mestissatges artístics, combinant la música electrònica amb la tradicional
Fem una investigació tecnològica profunda incorporant possibilitats tècniques com el mapatge
Vinculem l'espectacle al territori, amb un arrelament profund a través, entre d'altres, de les obres de l'escultora
Anna Manel·la
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sinopsi
Capvespre. Una noia espera la lluna cantant i tocant els seus instruments per crear l’harmonia de la nit. Quan la
música creix, la lluna creix. Quan la música es torna fosca, la lluna s’apaga. Un mussol i un llop acompanyen
aquest dolç moviment del vaivé de la lluna. Negra nit. Sense lluna.
Sense lluna és una reflexió sobre l’harmonia i l’equilibri universal a través de la música. Les fases lunars
representen al·legòricament el cicle de la vida.
Reivindiquem el moment sense lluna com a bonic i necessari. La foscor simbolitza la introspecció, la reflexió i la calma.
Quina emoció ens invaeix quan estem en aquest moment fràgil del Sense lluna?
Un espectacle sense text on la música és el llenguatge per a comunicar els sentiments i les emocions que ens
guien en aquest viatge evocador. Delicadesa visual i música en directe. Una oportunitat ideal per endinsar-nos
en la bellesa i la màgia de la nit.
pàg. 5

la música
"La música dels espectacles de Samfaina de Colors són, fins ara, un conjunt de cançons que hi van apareixent de
diverses maneres. Un recital guarnit d’elements escènics amb una petita posada en escena".
A Sense lluna la cosa canvia:
"Aquí fem una partitura a mida. Una banda sonora que acompanya l’obra en tot moment. Un espai sonor que inspira el
visual i alhora se n’alimenta.
El tractament que en fem es basa en la nostra tradició mediterrània acústica conjugada amb elements de la música de
cambra i de la música electrònica. Un contrapàs o una mazurca sobre un loop atmosfèric".
Xavi Múrcia
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els instruments
El públic del Sense lluna, tindrà l’oportunitat
d’escoltar en directe instruments meravellosos i
alhora poc coneguts. Els instruments principals són
el salteri, un dels instruments més antics que
existeixen (i que la companyia ja havia utilitzat en
els seus inicis) i el handpan, un dels instruments
més moderns que existeixen (i que és el nou
fitxatge i aposta de Samfaina). També s’escoltarà en
directe els instruments següents: metal·lòfon,
pandero, bol tibetà, cròtals, picarols, reclams
d’ocells i titelles sonores.
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SALTERI
Instrument de corda percutida.
Dels més antics que existeixen.
És el rebesavi del
piano. Té una caixa sonora en
forma de trapezi. Per sobre de la
tapa harmònica
s’estenen les cordes, que es
toquen picant amb uns
martellets en forma de cullera.
Està emparentat amb el kanun
oriental. Nosaltres toquem un
model austríac.

HANDPAN

PANDERO

És un dels instruments més moders que
existeixen, creat el 2001 per uns luthiers
suïssos i per Ravid Goldschmidt, un dels
pioners i referent en el món del Hang, un
intèrpret virtuós que forma part de la fitxa
artística del Sense lluna, col·laborant en
l’arranjament de la peça que Mirna Vilasís
interpreta en directe a l’espectacle i cedint
cançons creades per ell mateix.
L&#39;instrument està format per dues
closques de metall enganxades amb una
zona plana
al mig de la closca superior per a la nota
central, rodejada per un cercle d’àrees
circulars on se situen les notes, i un forat
central a la closca inferior.

Per la seva senzillesa, és un dels
instruments més antics que
existeixen. Gairebé totes
les cultures el coneixien i s’utilitza
molt per acompanyar la veu, en
la cançó i en la
dansa. Nosaltres toquem un
model de pandero rodó. També
hi ha panderos quadrats.

METAL·LÒFON
Instrument de percussió de so
determinat que es toca picant
amb dues baquetes unes
plaques de metall de diferents
mides que fan diferents notes
afinades. La durada del
so de les notes és més llarga que
la d’un xilòfon ja que el les
plaques metall del
metal·lòfon vibren més que les
plaques de fusta del xilòfon.
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BOL TIBETÀ
Instrument de metall en forma
de bol. Sona en colpejar-lo o
fregar-lo amb difernts
tiputs de baquetes de fusta o
metall. S’usen en musicoteràpia i
en pràctiques per
acompanyar la meditació.
Nosaltres l’usem per començar
l’espectacle Sense lluna.

CRÒTALS

RECLAMS D'OCELLS

Instrument musical de percussió fet amb
bronze format per dos petits platerets que
es toquen fent-los xocar entre ells. És un
instrument molt antic usat per fer
acompanyaments rítmics. S’utilitzen també
en teràpies, ioga, meditació, neteges
energètiques, per harmonitzar espais, per
apaivagar energies… Nosaltres l’usem per
encendre i apagar la lluna i les estrelles.

Són instruments-xiulets que fem
servir els humans per reproduir
els reclams dels
ocells, normalment per atreure’ls.
Poden ser fets de pell, canya,
fang, metall…
nosaltres en ferm servir uns de
fusta. N’utilitzem quatre per
reproduïr el so del mussol,
de l’ànec, de la puput i del grill.

PICAROLS
És un instrument de percussió
consistent en un recipient
metàl·lic, esfèric, dins del
qual hi ha una bola metàl·lica que
pica contra les parets en ser
sacsejat i produeix un
so agut de campaneta. L’esfera
té una ranura per facilitar-ne la
ressonància. El
recipient fa alhora de cos vibrant
i de caixa de ressonància.
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En la banda sonora gravada que acompanya
alguns moments de l’espectacle sonaran
diferents instruments electrònics, teclats,
guitarres i mil i un efectes sonors.
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la veu
I pel que fa a la veu, a Sense lluna, és tractada com a instrument. El fet que les cançons no tinguin text és el nou
repte que obliga a forçar la capacitat vocal de la intèrpret i a ampliar-la amb tots els recursos possibles (loops,
tècnica vocal clàssica...). La veu és protagonista des d’un format radicalment diferent.
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el mapatge
Samfaina de Colors torna a treballar amb la prestigiosa il·lustradora i
animadora Lyona, que ja havia fet les animacions i vídeos que es
projectaven en directe en l’espectacle Càpsules.
La Lyona ha creat les il·lustracions i animacions dels personatges que
acompanyen a l’escenari a la protagonista. Són el mussol, el llop, les
notes musicals i els estels que es projecten en directe en diferents
moments de l’espectacle i per tot l’escenari en diferents espais com ara
la lluna, el pandero, el ciclorama i al cos de la protagonista amb la
tècnica artística del mapatge, consistent en projectar llum, imatges i
vídeos sobre una superfície tridimensional.
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IIntèrpret: Mirna Vilasís (músic-actriu): veu, salteri, handpan, metal·lòfon, pandero, bol tibetà, cròtals,
picarols, reclams d’ocells i titelles.
Autoria: Mirna Vilasís i Xavi Múrcia
Direcció artística: Anna Ros
Direcció musical: Mirna Vilasís
Música: Xavi Múrcia i Mirna Vilasís
Assessorament de dramatúrgia: Carles Batlle
Assessorament musical handpan: Ravid Goldschmidt

fitxa
artística

Disseny de llums, so i mapatge: Ivan Rubio
Tècnics de so, llums i maquinària: Ivan Rubio, Marc Jódar i Marta Vilellas
Escenografia: Raül Vilasís i Berta Vidal
Il·lustracions i animacions: Lyona
Disseny de vestuari: Carme Puigdevall i Plantés
Fotografia: Arian Botey
Vídeo: Julian Waisbord
Atrezzo: Martí Doy
Disseny gràfic: Núria Casanova
Correcció lingüística: Roger Vilà
Producció: Mirna Vilasís i Mònica Grau
Distribució i Comunicació: Mònica Grau
Producció executiva: Discos a mà i Samfaina de Colors
Coproducció: Festival Didó i Ajuntament de Terrassa
Residències: Teatre Principal d’Olot | laSala Teatre de Sabadell |
Casal d’Argelaguer | Teatre l'Ateneu de Celrà | Teatre Auditori de Llinars del Vallès |
Teatre del Casal de l'Espluga de Francolí
Amb el suport de: Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya - ICEC
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L'EQUIP
SAMFAINA DE COLORS

Mirna Vilasís i Xavi Múrcia vam crear Samfaina de Colors el 1988 a Sabadell, amb l’objectiu
principal d’oferir bons espectacles per a tots els públics, arrelats a la cultura i al territori.
Espectacles musicals, poètics i teatrals. De nova creació, multidisciplinaris, al·legòrics, gestuals
i d’objectes.
Samfaina de Colors ens podem definir tant pel que perseguim com pel que procurem evitar.
Cerquem la màxima exigència en la creació i en la interpretació dels nostres espectacles a
través de la senzillesa, l’emoció, la comunicació directa, la serenitat i els valors. És per això que
fugim de l’estridència, la impostació, el barroquisme, l’afectació i l’histerisme en general.
Al llarg d'aquests anys de treball ininterromput Samfaina de Colors hem creat 24 espectacles
musicals, enregistrat 9 CD, fet 5.732 funcions i els nostres espectacles els han vist 2.603.470
espectadors.
Destil·lem les nostres propostes i treballem amb bones persones, tant des del punt de vista
humà com professional, perquè el resultat siguin espectacles de la màxima qualitat musical i
escènica. Amb llenguatge propi i amb contingut però rebutjant moralitats.
Per sobre de tot, l’ambició és fer un bon espectacle.
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Autora, actriu, músic, ajudant de direcció, producció executiva, gestió i administració

L'EQUIP
MIRNA VILASÍS

Graduada en grau mitjà de piano i en grau profesional de cant. Amb estudis de teatre,
dansa, administració i pedagogia. El 1988, Mirna Vilasís i Xavi Múrcia creem la companyia
Samfaina de Colors. El 1994, Mirna Vilasís i Xavi Múrcia creem el grup Tralla, adreçat al públic
adult. 500 funcions a festivals del país i també a Irlanda, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Espanya, i
4 CDs: Cançons de ronda, Com l’olor de la terra molla, Fruita del temps i El comte Arnau, que van
rebre importants premis.
El 1998, Mirna Vilasís i Xavi Múrcia creem el segell discogràfic Discos a mà, per editar els
nostres treballs. Discos a mà, és també la nostra empresa SL i el nostre web. El 1995, Mirna
Vilasís i Xavi Múrcia creem el grup La Cobleta de la Selva, adreçat al públic adult.
300 concerts en circuits de música tradicional, antiga, noves músiques i músiques del món i
el CD Cançons d’aquell temps.
L'any 2009, publico Mirna, un CD farcit d’essències mediterrànies i amb la poesia de diversos
autors catalans com a fil conductor. El 2015 publico Espero meravelles, 13 poemes de
Montserrat Abelló, un homenatge a una gran amiga i poeta preferida.
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Compositor, arranjaments, disseny de so i músic d’estudi

L'EQUIP
XAVI MÚRCIA

Amb estudis professionals de música moderna, jazz, psicologia, literatura i educació. El 1988,
Xavi Múrcia i Mirna Vilasís creem la companyia Samfaina de Colors. El 1994, Xavi Múrcia i
Mirna Vilasís creem el grup Tralla, adreçat al públic adult. 500 funcions a festivals del país i
també a Irlanda, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Espanya, i 4 CDs: Cançons de ronda, Com l’olor de la
terra molla, Fruita del temps i El comte Arnau, que van rebre importants premis.
El 1998, Xavi Múrcia i Mirna Vilasís creem el segell discogràfic Discos a mà, per editar els
nostres treballs. Discos a mà, és també la nostra empresa SL i el nostre web. El 1995, Xavi
Múrcia i Mirna Vilasís creem el grup La Cobleta de la Selva, adreçat al públic adult. 300
concerts en circuits de música tradicional, antiga, noves músiques i músiques del món i el CD
Cançons d’aquell temps.
L’any 2010, debuto en solitari amb Electrocançó, un CD de folk-rock. El 2012 publico A
contrapeu, un retorn a les meves arrels tradicionals. I el 2014 publico A través de Vinyoli, un
homenatge a una de les meves passions, l’obra de Joan Vinyoli, que va rebre l’elogi unànime
de la crítica i del públic.
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L'EQUIP
ANNA ROS

Direcció artística
Es va llicenciar en Art Dramàtic en l'especialitat de teatre gestual per l'Institut del Teatre de
Barcelona l'any 2007. Des de llavors ha treballat en diferents tècniques teatrals: Stanivslaski
amb la companyia Perestroika-a-tak com també en teatre de creació amb l'espectacle
Ventdavall de Jordi Basora.
Ha treballat en la construcció, interpretació i manipulació de diferents tipus de titelles i
objectes. Però sobretot, s'ha especialitzat en l'art del mim corporal del mestre francès
Ètienne Decroux. I l'any 2009 va rebre el Premi d'estudis de perfeccionament de l'Institut
del Teatre i va estar amb la companyia anglesa de mim corporal Theatre de l'Ange Fou de
Londres.
L'any 2016, juntament amb el seu company Andreu Sans, forma la companyia LaBú Teatre.
Al 2020, la companyia, ha produït i estrenat dues noves produccions: Alma, i Fragile.
Conjuntament amb el treball de creació ofereix l’acompanyament artístic i direcció d’escena
de diverses produccions.
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Mirna Vilasís

CONTACTE

Músic, direcció artística i
direcció executiva
+ 34 629 386 130
mirna@discosama.cat

Mònica Grau
Distribució i comunicació

+ 34 621 288 465
samfaina@discosama.cat

pàg.18

