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FLY ME TO THE MOON 

El diàleg entre un ventríloc i el seu ninot la nit que va decidir deixar-ho tot per 

aconseguir la Lluna.  

Basat en fets reals. 

Durada espectacle: 60 minuts 

 

SINOPSI 
 

Dennis Hope era un ventríloc acabat. La nit del 22 de novembre de 1980, camí a l’actuació més 

important de la seva carrera, el cotxe el deixa tirat enmig del desert d’Arizona. Allà, mentre 

conversa amb el seu ninot, Mel el Malcarat, té una revelació: «Vaig veure la Lluna i em vaig dir: 

Si no és de ningú, potser pot ser meva.” Des de llavors, Dennis Hope ha venut parcel·les de 

Lluna a 25 dòlars, aconseguint una fortuna de més de 50 milions de dòlars. 

 

 

VÍDEO 
Fly Me to the Moon 

 https://youtu.be/WEHaUviQkoc 

 

 

FITXA ARTÍSTICA 
 

Dramatúrgia: Marc Angelet 

Direcció: Sílvia Navarro 

Interpretació: Dani Arrebola i Marçal Bayona 

Escenografia i vestuari: Tània Gumbau i Marina Valls 

Disseny de llums: Tània Gumbau  

Ajudantia de direcció: Montse Butjosa 

Veu en off: Jaume Llonch 

Espai sonor: Sílvia Navarro 

Producció executiva: Sàndal Produccions 

 

https://youtu.be/WEHaUviQkoc
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Ese portugués (TRÀILER) 

https://www.youtube.com/watch?v=EwlNAxDk_8U 

 
 

 

LA CANINA 
 

La Canina està formada per un col.lectiu d’artistes, sorgits la majoria d’ells de l’Institut del 

Teatre, amb la mateixa inquietud i voluntat creativa. 

Els membres estables de La Canina són Marçal Bayona, Adrià Diaz, Tània Gumbau, Sílvia 

Navarro i Júlia Santacana. En les seves produccions treballen amb altres professionals 

còmplices segons les necessitats del projecte, no treballant com a companyia tancada, sinó 

sempre buscant establir lligams amb altres professionals del sector. Entre els col·laboradors 

de La Canina trobem Oreig Canela, Núria Rocamora, Cristina Martínez, Lluís Garrido o Lluís 

Marquès. 

Entre les nostres feines com a col.lectiu trobem Alguien que apague la luz, una peça breu 

estrenada el 2014 a Madrid i que tracta sobre el trastorn obsessiu compulsiu i que actualment 

encara està girant, 94 minuts un dramedy sobre la possibilitat de crear un amor científicament 

perfecte estrenada al desembre 2017 a l’Àtic22, El dibuix del temps, una microhistòria de ficció 

que complementa la visita al Castell de Montjuïc, realitzada per encàrrec de L’ICUB i Cultura 

Tangent, Ifigènia en taxi (Atic22, febrer 2019) una revisió del mite d’Ifigènia que busca 

explorar la relació entre cultura, art i els millenials i Fly Me To The Moon (Atrium, setembre 

2019) de Marc Angelet sobre el ventrícloc qua actualment és el propietari de la Lluna. 

94 minuts (TRÀILER) 

https://www.youtube.com/watch? v=A7M53pLvnMs  

 

         

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwlNAxDk_8U
https://www.youtube.com/watch?%20v=A7M53pLvnMs 
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“Un afectivo texto de Marc Angelet que encuentra una 
puesta en escena cómplice y armónica gracias a la 
dirección de Sílvia Navarro y a dos interpretaciones 
meticulosas y completamente sugestivas.” 
“Reflexiones y opciones de debate que trascienden 
fronteras espacio-temporales.” 
“Una compenetración impresionante y que cumple y se 
adecúa cien por cien a la naturaleza y condición de sus 
personajes, animado e inanimado.” 
“Una dirección que se apoya en una concepción 
escenográfica que le sienta como un guante tanto al 
texto como a la aproximación.” 
 
“A todos esos programadores que viajáis por el mundo 
en busca de propuestas para vuestros espacios, aquí 
tenéis un más que possible proyecto.” 
 

 

NECESSITATS TÈCNIQUES 
 
Espai escènic. Àrea de treball de 6x8m. L'escenari no pot estar elevat. El públic situat de 

forma esglaonada facilitant la visibilitat de tot l'espai escènic (inclòs el terra). 

 

So 
P.A. Adient al aforament de la sala. 
Taula de so (Mínim 8 canals i 2 aux)  
1 Micròfon de mà, preferiblement inhalàmbric 
1 peu de micro. 
 
Llum 
12 Pc 1000w 
5 Par 64 (bombeta nº5) 
2 retalls 1000w 
2 retalls 650 w 
Taula de llums 24 canals 
 

Màquina de fum controlada per DMX o similar. 

 

La companyia porta una màquina de fum petita que va dins del cotxe. 

Muntatge 4 hores. Desmuntatge 2 hores. 

 

 

 

LA PREMSA HA DIT 
 

Fernando Solla (En Platea) 
http://enplatea.com/?p=24815 

 
 

http://enplatea.com/?p=24815
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Nicolas Larruy (Espectáculos Barcelona): 
http://www.espectaculosbcn.com/fly-me-to-the-moon-sala-atrium/ 

 

“Un espectacle que va un pas més enllà del que coneixem.” 
“Un gran aplaudiment al disseny de vestuari i caracterització.” 
 
 

 
Eduardo de Vicente (El Periódico) 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190916/que-hacer-hoy-barcelona-lunes-16-
septiembre-2019-7633590?fbclid=IwAR3tSCIpf4iE3Lp5dRjgPu7kka1o8N70wf1uCGaem-

7Oxiyi10s5RI9VQ7o 

 
 

“Pasamos de la risa inicial a, casi, un drama, para acabar con un giro inesperado.” 
 

 
 
Juan Carlos Olivares (Time Out) 
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/fly-me-to-the-
moon?fbclid=IwAR14kp7n6xqjLW07nTJ7B-LmefjqG4yrd_8eIyakn5_gueOI03OMA8FpgQ8 

 

 
“Escena perfecta per a una pel·lícula de Lynch que l'autor aprofita per compartir les 
seves reflexions sobre l'humor i una cosa tan nord-americà com la persecució dels 
somnis personals.” 

 
 

Andreu Sotorra (Clip de Teatre) 
http://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre/atrium.html#3379 

 
 
“Si es fes el joc de buscar les diferències entre el ninot de cartró pedra i el ninot de 
carn i os... seria ben difícil trobar-les.” 

 
 
 
Gema Moraleda (Somnis de Teatre) 
http://somnisdeteatre.com/fly-me-to-the-moon/ 

 

“Arrebola clava el paper de fracassat somniador i connecta amb el públic des del 
primer moment, mentre que Bayona aconsegueix dotar de vida (i mala baba) un ninot 
que, en algun moment del muntatge, veurem en la seva encarnació de roba i espuma. 
Una escenografia i un vestuari impecables.” 
 
“Fly me to the moon és una d’aquelles peces que, sota una aparença innocent, dispara 
amb bala. Una comèdia tan ben feta, que et pot fer plorar.” 
 

http://www.espectaculosbcn.com/fly-me-to-the-moon-sala-atrium/
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190916/que-hacer-hoy-barcelona-lunes-16-septiembre-2019-7633590?fbclid=IwAR3tSCIpf4iE3Lp5dRjgPu7kka1o8N70wf1uCGaem-7Oxiyi10s5RI9VQ7o
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190916/que-hacer-hoy-barcelona-lunes-16-septiembre-2019-7633590?fbclid=IwAR3tSCIpf4iE3Lp5dRjgPu7kka1o8N70wf1uCGaem-7Oxiyi10s5RI9VQ7o
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190916/que-hacer-hoy-barcelona-lunes-16-septiembre-2019-7633590?fbclid=IwAR3tSCIpf4iE3Lp5dRjgPu7kka1o8N70wf1uCGaem-7Oxiyi10s5RI9VQ7o
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/fly-me-to-the-moon?fbclid=IwAR14kp7n6xqjLW07nTJ7B-LmefjqG4yrd_8eIyakn5_gueOI03OMA8FpgQ8
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/teatre/fly-me-to-the-moon?fbclid=IwAR14kp7n6xqjLW07nTJ7B-LmefjqG4yrd_8eIyakn5_gueOI03OMA8FpgQ8
http://www.andreusotorra.com/teatre/clipdeteatre/atrium.html#3379
http://somnisdeteatre.com/fly-me-to-the-moon/
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Mariona Rebull (Teatre Barcelona) 
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/fly-me-to-the-moon-mariona-rebull-198370 

 
 
“Fly me to the moon, esta magnífica obra de Marc Angelet, podría fácilmente haberse 
convertido en una obra sobre la picaresca, en un ensayo sobre la absurdidad del 
capitalismo, en una crítica cultural del sueño americano. Y sin embargo, el 
acercamiento del autor ha sido a través de un prisma frágil y humano, [… ] es una obra 
sencilla, delicada e íntima.” 
 

 
Iván F. Mula (Teatre Barcelona) 

https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/fly-me-to-the-moon-ivan-f-mula-196951 

 
 
“Un interessant i tragicòmic diàleg entre el protagonista i el seu ninot (un mena de 
monòleg intern, en realitat) amb gràcia, patetisme i profunditat.” 
“Minuciós treball interpretatiu de Dani Arrebola i Marçal Bayona.” 
 
 

 
Ivan Andrade (Teatre Barcelona) 
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/fly-me-to-the-moon-ivan-andrade-196170 

 
 

“Un treball original, entretingut i tendre que ens recorda que el secret de tot plegat és 
no perdre mai l’esperança.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/fly-me-to-the-moon-mariona-rebull-198370
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/fly-me-to-the-moon-ivan-f-mula-196951
https://www.teatrebarcelona.com/recomanacio/fly-me-to-the-moon-ivan-andrade-196170
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CURRÍCULUMS 
 
 

Marc Angelet 

Barcelona, 1977. Autor de Call Center, El Biògraf, Opció B, Sopar de Nadal i Genius, Black Box, 

Rebels, MacBeth con queso, EgO, Fang i Setge, Immortal . Participa al T6 del Teatre Nacional 

amb Voyager. Treballa a diversos programes de ràdio a la COM i Onda Cero, dóna classes 

d’interpretació a Aules, El Col·legi del Teatre, Memory, classes de producció a ITES i de guió a 

l’ESCAC.  

 

Sílvia Navarro 

Barcelona, 1982. És llicenciada en Sociologia per la UB i Graduada en Direcció i Dramatúrgia a 

l’Institut del Teatre de Barcelona. Com a dramaturga i directora estrena Alguien que apague la 

luz (2014), RIP (Rest in Pis) (2014), 94 minuts (IATI Theatre, NY i Tantaranta, 2017), co-escriu 

Paràsits, el musical (Teatre Regina, 2017) co-escriu Bon Nadal Dr Greenwich (2018) i estrena 

El dibuix del temps (2018). Com a directors Fly Me to the Moon (2019) i Ese Portugués (2019) 

Com a dramaturga: Invisible (Eixample Teatre, 2017) i El Tigre de Yuzu (Festival Grec, 2017). 

Com a ajudant de direcció treballa a El Test de Jordi Vallejo, dirigida per Cristina Clemente 

(2016). L’any 2018 guanya el premi Ciutat d’Alcoi amb Un turista se suïcida. 

Dani Arrebola 

Barcelona, 1973. Es forma al Col·legi de Teatre de Barcelona i cursa estudis de direcció 

cinematogràfica al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya. De la seva trajectòria 

teatral destaquen: Tortugues: la desacceleració de les partícules, de Clàudia Cedó (2014-18); 

Mambo amb la cia Les Antonietes, escrita i dirigida per Oriol Tarrasón (2016-17); Encontros 

Imaginaris d'Helder Costa (2014); Está linda la mar de Denise Duncan (2014); El Cuarto de las 

Mujeres d'Iñaki Garz (2013); L'Auca del Born de Jordi Casanovas (2013); Contra l'Amor 

d'Esteve Soler, dirigida per Carles Fernàndez Giua (2013); Satisfaction escrita i dirigida per 

Blanca Bardagil (2011); Contra la Democràcia d'Esteve Soler i direcció de Carles Fernàndez 

Giua (2011); Contra el Progrés d'Esteve Soler, direcció de Joan Maria Segura (2010-09). 

 

Marçal Bayona 

Sant Quirze del Vallès, 1990. Llicenciat en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha 

treballat amb Parking Shakespeare a Titus Andrònic, dirigit per Israel Solà (2019), amb la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico en els espectacles Los empeños de una casa, dirigit per 

Yayo Cáceres (2018), La dama boba, dirigit per Alfredo Sanzol (2017-19), Fuenteovejuna, 

dirigit per Javier Hernández-Simón (2017) i La villana de Getafe, dirigit per Roberto Cerdá 

(2016). Membre de la primera edició de la companyia ITNC en el muntatge El Cantador, dirigit 

per Xicu Masó (2014, TNC).  
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Tània Gumbau 

Barcelona, 1987. Graduada en l’especialitat d’Escenografia per l’Institut del Teatre de 

Barcelona, on ha participa a Brine Machine mostrat en l’exposició internacional 

d’escenografia, Prague Quadrennial of performance and space, i practiques d’escenografia al 

TNC en el muntatge Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (2014) dirigit per Joan 

Ollé. Recentment, ha participat en diversos muntatges com La Pista (2016) de Menuteatral), 

Ningú et va dir que fos fàcil (2016), Paràsits, el musical i 94 minuts (2017) , Bon Nadal Dr 

Greenwich (2018), El dibuix del temps (2018) i Ese Portugués (2019). 

 

Marina Valls 

 

Palma, 1989. Estudia disseny d’interiors a l'Escola superior de Disseny de les Illes Balears i 

escenografia a l’Institut del Teatre a Barcelona. Amplia la seva formació amb cursos diversos 

especialitzats: serigrafia, tipografia, disseny de làmpades o ceràmica. Ha treballat com 

escenògrafa dissenyant espai, vestuari, il·luminació i construcció d'obres com Les princeses 

també es tiren pets, Ai, rateta, rateta o Combat, de Carles Batlle, entre altres. 
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CATXET  
 
1870 € + IVA 
Allotjament i dietes no incloses en el catxet 

 
CONTACTE 

 

bupbup@lacanina.cat / 696.50.02.87 

 

www.lacanina.cat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Això és Amèrica, un país on un ventríloc pot convertir-se en 

multimilionari i un actor de segona en president.”  

(Mel, el Malcarat) 

mailto:bupbup@lacanina.cat
http://lacanina.cat/


 

Fly me to the moon – La Canina  10 

 


