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VREMYA MUSEI

Com poden conviure esperar i actuar a escena?  

Esperar
2 1 tr. Restar en un lloc, diferir de fer alguna cosa, f ins a l’arr ibada (d’algú o d’al-
guna cosa). 

Actuar
1 v. tr. Posar en acció o moció.

De la resposta a aquesta pregunta en resulta Vremya Musei, una comèdia per 
a tots els públics amb aires de surrealisme, humor absurd i una for ta presència 
de la f isicalitat del cinema mut. Amb referents com Beckett, Vian, Anderson, 
Tati, Keaton o Chaplin se’ns presenten dos personatges patètics i entranyables 
impregnats de compor taments patològics. Dia rere dia, retratant la buidor dels 
treballs mecànics, els dos vigilants persisteixen en les seves obligacions assu-
mint la vida amb el fatalisme dels clowns russos i amb l’esperança que algun dia 
la seva sor t canviarà. Dos vigilants de museu que no poden abandonar la sala 
sota cap concepte i s’han d’empescar tot de tècniques i recursos per poder fer 
front a les necessitats més bàsiques del dia a dia, com menjar o anar al lavabo. 
Han conver tit la sala del museu en el seu espai personal f ins al punt que les 
seves cadires de feina són un objecte “multi usos” que tant fan de cuina, armari 
o estenedor. L’espectacle són un seguit de situacions encadenades que els dos 
personatges superen amb més o menys èxit i que condueixen a l’espectador dins 
del seu món de rutines on les dinàmiques d’un no funcionen sense la complicitat 
de l’altre. 
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SINOPSI

A la capital d’un gran estat hi ha un museu que sobreviu al seu imminent tanca-
ment amb la promesa de l’arribada d’una gran peça d’art.
A causa del valor incalculable d’aquest objecte se li ha assignat al museu una 
sala especial, com també dos guàrdies encarregats exclusivament de la seva 
vigilància. Sembla, però, que algun imprevist no ha permès que l’obra d’art ar-
ribés a la data prevista i els vigilants esperen cada dia expectants l’arribada
de la peça per començar la seva feina.



DADES DE L’ESPECTACLE

DURADA: 60 MIN
FORMAT: MITJÀ
ESPAI: SALA
GÈNERE: COMÈDIA GESTUAL
PÚBLIC: TOTS ELS PÚBLICS
IDIOMA: NO TEXT
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CURRICULUMS DE LA CIA

JORDI FONT
TARADELL 1986
Es forma a l’Institut del Teatre de Barcelona 
cursant el grau d’Ar t dramàtic, especialitat de
teatre físic i visual. Realitza cursos intensi-
us amb Coralina Colom, Lluís Elies, Montse 
Miralles, VadeContes, Pere Sais, LosCor-
deros.sc, Carlo Bosso, Teatro Zar, Natalka 
Polovynka, Matej Matejka, Gey pin Ang i An-
drés Corchero.
A nivell professional ha treballat ens els es-
pectacles: “La suite Buf fa” de Josep Maria
Quadrenys i Joan Brossa sota la direcció 
d’Alber t Mestres presentat al MACBA, a 
“Personne” i “Personne in-situ” creacions de 
dansa-teatre amb la companyia Ad.Libitum 
sota la direcció d’Andrés Corchero presentat 
a la Sala Beckett i al Festival Your Chance 
de Moscú. Dins el cer tamen del Barri Bro-
ssa ha par ticipat en l’espectacle “Picasso i 
el circ” dir igit per Jordi Basora, a “Mar tyre” 
creació a par tir de l’obra Yukio Mishima di-
r igida per Nicolas Hermansen i presenta-
da al Teatre Akademia i al Festival PAD de 
Mainz (Alemanya), a “Tu vas Tomber” de la 
companyia Moveo dir igida per Stephane Levy 
guanyadors del Premi al millor espectacle de 
Dansa 2015 al festival internacional de Teatre 
i dansa d’Osca i el Premi a la millor company-
ia emergent 2016 en el Festival Imaginarius 
de Por tugal. En el món televisiu ha treballat 
a la sèrie “El cor de la ciutat ” de Televisió de 
Catalunya interpretant el personatge Markus.
Com a creador ha creat i actuat en l’especta-
cle infantil “La República dels Contes” sota la
direcció de Maria Codinachs, l ’espectacle 
joglaresc “Contadors de Llegenda” amb el 
músic Roger Mar tínez i l ’espectacle de titel-
les “el bosc com balla” amb la companyia Cal 
Teatre.

TONI GUILLEMAT
TARRAGONA 1989
Graduat en Ar t Dramàtic per l ’ Institut del Te-
atre de Barcelona i abans cursa tres anys de 
formació teatral al Col·legi de Teatre de Bar-
celona.
A nivell professional se l’ha pogut veure a La 
Seca-Espai Brossa amb les obres La par tida 
o còctel de gambes d’Alber t Mestres i dir igida 
per Marc Chornet, La Nau dels Bojos de La 
Calòrica i Romeu i Julieta de Projecte Ingenu 
amb direcció de Marc Chornet. Al cer tamen 
Barri Brossa ha donat veu a poemes d’Es-
tellés, Blai Bonet i Biel Mesquida en el recital 
de poesia Cos al CCCB. Ha format par t de la 
lectura dramatitzada Marea alta marea baixa 
presentada a l’Obrador de la Sala Beckett, 
dir igida per Alber t Mestres.
Par ticipa a Clowntes i Llegendes de la Cia. 
de clown Nyip i Nyap. Es forma en Commedia 
dell’Ar te amb Carlo Boso i par ticipa en mun-
tatges d’aquesta disciplina com Villasolterone 
de la cia. Adàlids i Alarma Nuclear! Un dra-
ma familiar de Cia. La Palpebra, espectacles 
que s’ha pogut veure en sales de Barcelona i 
al Festival Internacional de moviment i teatre 
gestual Cos de Reus.
Amb la Cia. Ignífuga l’hem vist al Círcol Maldà 
amb La norma de l’extinció, estrenada al fes-
tival Fringe Madrid 2014 i amb A House Is 
Not a Home estrenada a Fira Tàrrega 2015. A 
la Sala Atrium amb  Hamlet amb direcció de 
Raimon Molins i Marc Chornet i que s’ha vist 
a l’edició de l’AlmagroOFF’15. Al TNC amb el 
muntatge Maria Rosa amb direcció de Carlota 
Subirós i a Farsa del dramaturg Alber t Me-
stres dins el Festival Grec.
Compagina la seva feina actoral amb la 
docència a l’escola Giny, Centre de les Ar ts 
Gestuals i del Circ de Reus.



ALBA MACFARLANE
BARCELONA 1991
Graduada en escenograf ia a l’ Institut del
 Teatre, Barcelona.
Ha treballat com a ajudant d’escenograf ia a
The Secret Garden de la Hamilton Operatic
Society, com a assistent del comissari espan-
yol a l’edició PQ-201 1 de la Quadriennal
d’escenograf ia de Praga i com a regidora i
tècnica d’il·luminació en l’espectacle Bolx-
evics de la Cia la Solitària, acollit per La Perla
29 i estrenat a l’espai de la Biblioteca de
Catalunya, Barcelona.
Com a escenògrafa ha format par t de muntat-
ges com Les dones sàvies dir igit per Frederic
Roda i tutoritzat per Isidre Prunés, The veldt
dir igit per Sigrid Pérez i tutoritzat per Isidre
Prunés, Der Kuss – peça de dansa contem-
porània coreograf iada per Daniel Fernández i
estrenada al festival d’estiu de Calella, Koltès
i una mica de Brel dir igit per Joan Ollé i tu-
toritzat per Montse Amenós i La norma de
l’extinció, adaptació de la Cia Ignífuga de
l’obra Platònov de Txèkhov dir igida per Pau
Masaló i estrenada a Madrid dins del festival
Fringe i a Barcelona a la sala Círcol Maldà.
Formada en llenguatge musical a l’Escola de
Música de Gràcia, en clarinet amb el profes-
sor Francesc Vidal i en dansa contemporània
a l’escola Tragant Dansa amb les professores
Olga Tragant, Anna Rubirola i Mireia
de Querol.

HELENA TORRES
BARCELONA 1988
Els estudis de disseny d’interiors i arquitectu-
ra efímera a l’escola Deià de Barcelona són
la por ta inesperada que por ten a l’Helena a
descobrir el món de l’espai des de l’òptica
escènica i són els estudis d’Escenograf ia a
l’Institut del Teatre els que apor ten una visió
més global del teatre incloent, juntament amb
l’espai, el disseny de vestuari i d’il·luminació.
Durant els anys acadèmics ha par ticipat en
diversos projectes com De què tens por? es-
pectacle de creació col·lectiva tutoritzat per
Alfred Casas i Víctor Molina, Cants de Fedra,
dir igit per Ramon Vila i La por ta Rasho dir igit
per Jordi Vilà, fent-se càrrec de l’espai, la il -
·luminació i el vestuari en tots tres casos.
Paral·lelament ha format par t també dels es-
pectacles Boira sobre el sena dir igit per Mar-
ga Parrilla, Bats&Clubs de Gerard Valverde,
Der kuss coreograf iada per Daniel Fernan-
dez, Les presidentes dir igit per Laura Batllori
i Obsolescence amb la companyia El eje.
Actualment forma par t de la jove companyia
Els McGregor teatre, amb la qual han estrenat
Up all night – una adaptació del Somni d’una
nit d’estiu de William Shakespeare- dins del
festival Shakespeare’1 4 i l ’AlmagroOFF’15.



...no hem fet altra cosa que esperar.
I mentre anem esperant...

SAMUEL BECKETT, TOT ESPERANT GODOT



.... no perdem més el temps en paraules inútils, no passa cada dia que 
algú tingui necessitat de nosaltres. I parlant clar, no és pas que ningú 
tingui necessitat de nosaltes. Molts d’altres ho podrien fer, més bé i 

tot. la crida que acabem de rebre, en rigor s’adreça a tota la humanitat 
però en aquest lloc, en aquest moment, la humanitat som nosaltres,

tu i jo, ens plaqui o no...

SAMUEL BECKETT, TOT ESPERANT GODOT



LA CRÍTICA

Vremya Musei decideixen abstindre’s de la parla […] Aquests dos vigilants de museu esperen. 
Com si fos un Godot que els donés sentit a la seva vida […]La clau clownesca dona un aire 
de fragilitat als personatges, que els fa empàtics i tendres alhora.

Jordi Bordes- Recomana.cat. 

El resultat permet que l ’espectador dibuixi un somriure des del primer minut
Juan Carlos Olivares-Time Out,

Amb l’espectacle Vremya Musei, els nens riuran i es diver tiran amb els dos protagonistes. Es 
sentiran identif icats amb els vigilants, que han de restar a l ’espera durant hores en una sala 
sense poder fer res sota la vigilancia de un personatge superior que els truca i els renya cada 
cop que fan una entremaliadura.  [...]a par tir de 6 anys.

El blog del Petit explorador

...Una sorpresa que no us l ’han d’explicar. L’heu d’anar a veure i deixar-vos por tar. Torneu a 
ser nens per una estona i gaudiu de l ’hora d’esbarjo...

Nicolás Larrruy

Jordi Font i Toni Guillemat  —pedra, paper, tisora— juguen a mostrar-nos a l ’esti l de 
Charlot o Tati la resignació amb què es prenen l ’existència aquests dos éssers patètics i ten-
dres. Comicitat de la dignitat i l ’esperança. Bravo, companyia Voltäla. 10/10

Lena Paülls - pontdenseula.blogspot.com
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