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Sala FlyHard. Fins al 12 de març
 
Llàtzer Garcia, autor i director de 
La terra oblidada, invoca la 
inspiració de Paul Auster al saló-
menjador d’un modest habitatge 
lluny de la duresa metropolitana. 
També podria haver esmentat John 
Steinbeck per la lliure 
reinterpretació d’un episodi bíblic. 
Però sobretot és un bon hereu de la 
Renaixença i el llarg recorregut del 
drama rural en el teatre català des 
de finals del segle XIX a la primera 
meitat del XX. Un fill pròdig que 
recull el llegat dramàtic per 
recordar als seus ancestres que el 
vell conflicte entre camp i ciutat 
només es pot recuperar des de la 
rendició. Encara que el ruralisme 
es resisteixi amb entossudit silenci 
a no acceptar la derrota d’un model 

cultural, l’autor interromp amb 
crueltat qualsevol indici de futur 
repartint esterilitat entre els tres 
fills d’un decrèpit patriarca.

El projecte és la primera incursió 
de la companyia Arcàdia en un text 
sense ironies. La terra oblidada és 
un drama sec, d’un costumisme 
poc amable, sustentat en el 
cohesionat treball interpretatiu de 
tot el repartiment. El text se centra 
en la violenta reunió familiar entre 
el vell que calla i els joves que 
exigeixen –com davant d’un 
reticent oracle– una paraula que 
els permeti continuar amb les 
seves vides sense ferides de 
consciència. La seva petició serà 
atesa com una admonició. El vell 
–un Jordi Mota que concentra 
l’atenció només amb uns ulls 
fugissers de rancor– parlarà per 
sentenciar la fi del món. El seu 
món. –Juan Carlos Olivares

La terra oblidada

Teatre Nacional  
Fins  al 25 de març
 
La insignificança de la Terra en la 
immensitat de l’univers i la 
contradicció que suposa voler 
comunicar-se amb éssers d’altres 
planetes quan les relacions 
humanes estan prenyades de 
incomunicació, són els dos 
axiomes que ixen de la nova obra 
de Marc Angelet. I per arribar a 
aquestes, si es vol força òbvies i 
conegudes conclusions, l’autor i 
director s’ha fixat en l’aventura 
espacial que va significar 
l’enviament de les naus Voyager  
(1977) amb  discos d’or que 
contenien un resum del que és la 
Terra i la humanitat que l’habita . 
Uns fets reals i una obra 
documental que explora com 
l’equip de Carl Sagan va haver de 

decidir quins eren els materials 
més adients per  explicar a un 
extraterrestre com era el nostre 
món. L’obra està construïda sobre 
els apunts d’un tal Timothy Ferrys 
que va fer d’ajudant en el projecte i, 
alhora, d’espia del govern que 
volia controlar què s’enviava a 
l’espai. Voyager desenvolupa les 
diferents reunions de l’equip 
trufades amb escenes sobre les 
relacions emocionals dels seus 
membres. Una obra esquemàtica, 
plena de llocs comuns que no 
aconsegueix cap mena de tensió 
dramàtica. Queda clara la 
complexitat de resumir en una 
trentena d’imatges i una vintena de 
músiques el que és la Terra, i 
també que si hagués existit algun 
contacte amb els alienígenes el 
govern dels EUA hauria fet 
qualsevol cosa per neutralitzar la 
informació. Aixó és tot.   –Santi 
Fondevila

Voyager

David y Sara 

Després de Desiguals (2009) i 
Pasta fullada (2010), el dramaturg 
Ever Blanchet completa la trilogia 
sobre les relacions de parella, 
l’experiència sexual i els 
inconvenients intangibles a què 
s’enfronten els individus. A David 
y Sara. Pegaso ha desaparecido 
proposa una història d’amor 
explicada en vuit escenes a través 
d’un flashback, que fa viatjar els  
personatges de la Barcelona del 
2015 a la ciutat fosca del 1954. 
David i Sara (interpretats per Xavi 
Casan i Maria Clausó) són dos 
germans que coincideixen en un 
hangar o una estació, sempre 
espais de trànsit, en diferents 
moments de les seves vides. 

“Les escenes sempre comencen 
amb una rebuda, un arriba a veure 
l’altre”, indica Blanchet. Després 
de créixer junts, de compartir 
educació als jesuïtes i vetllar l’un 
per l’altre per les llargues 
absències dels pares –enginyers 
de Pegaso que viatjaven sovint a 
Torí i Madrid–, David i Sara se 
separen. Ell va a la universitat a 
Bilbao i més tard s’estableix a 
París, on treballa per a la mítica 
Gallimard, però el lligam que 
uneix els germans mai no es 
trenca, per molt que la distància, 
els dogmes i les pors interfereixin 
en la seva relació. 

L’autor va més enllà i revela 
algun dels secrets de l’obra. David 
y Sara “és una història d’amor i 
incest en un moment de repressió i 
autorepressió, quan la gent no 
tenia marge de llibertat”. La 
relació incestuosa equiparable a 
les de la mitologia i  a l’Antic 
Testament és el pretext que 
Blanchet utilitza per reflexionar 
sobre les creences imposades pel 
nacionalcatolicisme espanyol al 
nucli familiar, que “acollonien les 
persones”, i criticaven la força dels 
dogmes pels quals es van arribar a 
cometre actes salvatges. 

“Volia parlar des de Barcelona 
d’aquest període que molts han 
viscut –diu Blanchet–, volia mirar 
d’explicar el que una generació es 
va perdre, per què s’era així, per 
què hi havia escassetat de 
vocabulari i com va marcar la 
religió fins i tot els no creients”. El 
text és una reflexió agra sobre el 
passat, amb algunes escenes 
divertides i referències al món de 
l’enginyeria i de les dones. 

El viatge cronològic dels 
personatges i haver de representar 
edats i psicologies diferents han 
estat el  repte del muntatge que 
dirigeix Òscar Molina. Tot 
comença en un geriàtric, amb una 
visita del fill de David a l’ancià i la 
seva germana, una dona que va 
voler ser mare amb l’home que 
estimava però que no ho va 
aconseguir perquè era estèril, 
sense saber-ho... la mateixa dona 
que perseguia el somni d’escriure 
un relat per publicar  a Gallimard, 
relat trist i frustrat que va ser la 
seva vida. –Eugènia Sendra
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És una història 
d’amor i incest 
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de repressió i 
autorepressió

Xavi Casan i Maria Clausó són germans i amants
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