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En conxunto, MASA MADRE + SAL MARINA é un espectáculo posdramático, no que a beleza plástica non é unha
pose, senon oresultado dun estar en escena co compromiso de traer a ela a vida, as frustracións (sen que manquen), 
e os proxectos. Unha peza que non quere pecharse nin ser pechada, un proxecto.
Afonso Becerra



Masa Madre + Sal marina é o título dunha canción que xurdiu do encontro de Manuel Parra García e Cristina 
Balboa en Madrid. Logo vén o desexo de colaborar nun proxecto escénico onde os dous analizaban a súa carreira
sobre ou detrás das táboas e a súa confrontación coas cousas que xa non lles gustan do sistema productivo teatral 

contemporáneo.

Un camiño cara o teatro postdrámatico que serve como reflexión inicial desta proposta para adentrarse notra
cousa onde a relación entre eles e a música vai compoñendo un concerto, porque en realidade o que sempre

quixemos era ser estrelas do pank

Funboa Escénica reta ao público a que se convenza de que a súa elección se sostén mellor en notas musicais que en 
escenas performativas do denostado teatro posmoderno e reproduce o seu texto en cancións ao máis puro estilo 

“punk”. As voces de Cristina e Manuel van poetizando un discurso doloroso e amable, perverso e romántico 
acompañado de música amansadora de feras que busca outro lugar onde emprazar a derrota.

Lola Correa







A peza é vida e documenta a vida. Asemade, MASA 
MADRE + SAL MARINA, é un proxecto PANK. Si, 

ademais de espectáculo, é un proxecto, xa que nel
existe unha forte pulsión, non só por documentar e 

saldar débedas co pasado, senón, sobre todo, unha
pulsión de futuro: seguir enriba dos palcos á súa

maneira, cantando, bailando, facendo música

En conxunto, MASA MADRE + SAL MARINA é un 
espectáculo posdramático, no que a beleza plástica 

non é unha pose, senón o resultado dun estar en 
escena co compromiso de traer a ela a vida, as 

frustracións (sen que manquen), e os proxectos. Unha

peza que non quere pecharse nin ser pechada, un 
proxecto. …

Afonso Becerra de Becerreá, Praza Pública



Estrenado no Teatro Ensalle de Vigo os días 26, 27 
e 28 de xaneiro de 2018 tras a residencia do 

programa .EXE.
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