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 Hi havia una vegada un 
país, una ciutat, on les 

estrelles eren les que omplien 
els teatres, on un nom era 
suficient per atraure les masses. 
Un país, una ciutat, on es 
produïen fenòmens puntuals, 
que ajudaven les estrelles 
emergents a formar part de l’star 
system, un grup de persones que 
guanyaven molts diners i que 
feien guanyar molts diners, 
cotitzades, professionals al 
100%. Una ciutat, un país, on un 
grup de gent treballava molt i bé 
estirava del carro.

 Aquell país, aquella ciutat, 
ja no existeix. Perquè la 

majoria de les seves estrelles 
només aspiren a treballar a fora, 
a la tele, onsevulla, un lloc on els 
estimin i els paguin bé. Perquè 
ells omplen teatres. I ara ningú 
no els vol pagar el que cobraven, 
per exemple, fa quinze anys per 
fer una funció al Poliorama, o al 
Romea, o a l’incipient TNC. 

 L’únic que aguanta, i amb 
pinces, és la televisió, ja 

que el cinema està en vies 
d’extinció i ara mateix no hi ha 
gaire diferència entre el que es 
paga per fer teatre i el que es 
cobra per fer una pel·lícula. Però 
això de la tele és l’últim reducte i 
no volem ser dolents, ehem, tot i 
que també és veritat que el 
nombre de produccions ha 
baixat molt i s’ha de dir que no és 
el mateix el teatre que la tele. 
Vaja, que hi ha molts actors que 
funcionen a la petita pantalla i 
que, després, en directe, no se’ls 
sent des de la tercera fila...

 El problema, tanmateix, és 
un altre. No hi ha estrelles 

emergents. Vaja, sí, n’hi ha, però 
no són estrelles amb tots els ets i 
els uts. No els paguen com a 
estrelles. Hi ha el Pou, la Sardà, 
el Madaula, i hi ha la Marull, el 
Manrique o la Segura, però què 
passa amb els de 20 i 30 i 
escaig? Doncs, que mai 
cobraran el que han cobrat 
aquests? Els que sempre cobren 
igual o més són els responsables 
polítics que parlen de “mals 
menors” i continuen sense donar 
resposta a la pregunta: quin és el 
seu pla? –Andreu Gomila
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Si tens davant Jordi Faura, a 
punt de fer la primera lectura de 
la seva última obra, no tens altre 
remei que fer-li aquesta 
pregunta: què és per tu 
l’apocalipsi? És el seu tema, la 
decadència del nostre món. La 
resposta és contundent: “Em 
sembla molt apocalíptica la 
forma de vida a la qual hem 
arribat els occidentals. Em sento 
molt europeu, i crec que hem 
arribat a uns nivells absurds de 
comportament. Anem 
irremeiablement cap allà. Som el 
que anomenem Primer Món i, 
alhora, som els més bàrbars”. 
Què? Té una mica de raó, oi?

I tot plegat en una obra, 
Groenlàndia, que no podia ser 
més escaient per l’aquí i l’ara, per 
al febrer del 2013. El món, sí, fa 
mesos que s’ensorra. I el teatre 
on estrena la seva última creació, 
també va cap avall. Groenlàndia, 
de fet, és l’últim T6 –el projecte 
de suport a la nova dramatúrgia 
del TNC– que es fa en 
condicions. Però ara no és el 
moment de parlar-ne... tot i que el 
mateix Faura, sense que li 

preguntem, confessa que 
“aquesta és l’última oportunitat 
que tindré”. “En el futur, 
honestament, crec que has 
d’estar fora del país. Som molt 
joves per tancar fronteres. I quan 
treballem aquí, haurem 
d’exprimir-nos més el cervell per 
crear una poètica sense diners”, 
afegeix.

Groenlàndia és una obra amb 
vuit actors que ens explica el 
periple d’una família molt rica 
occidental per aquella illa 
desolada de l’Àrtic. Els 
personatges tenen noms 
fundacionals: Cèsar i Roma, i els 
bessons Ròmul i Rem. Busquen 
una flor que salvi la vida  de la 
mare. I busquen altres coses. 

“Roma, la mare, pateix insomni 
familiar fatal, una malaltia real. 
Però no deixa de ser un 
Macguffin teatral i un placebo, 
per ella... A això afegim –explica 
Faura– que el pare, que és 
petrolier, vol treure petroli d’allà. 
Hem absorbit tot el petroli de tot 
el planeta i ara anirem a l’Àrtic 
que, degut a l’escalfament 
global, és transitable”.

L’obra té estructura de road-
movie, amb els rics i els inuis 
locals que els acompanyen. 
Enmig de tots hi ha el Helmut, 
l’antropòleg, que està entre dues 
aigües. Un occidental que 
voldria ser un inuit, que ha anat 
23 vegades a l’Àrtic.

L’autor-director assegura que 
ha aprofitat a fons el ‘luxe’ de 
tenir vuit actors al seu servei i 
que els ha escrit l’obra. “Amb la 
Roma, que fa Àngels Poch, 
n’estic molt content. Li en devia 
una després del Hikikomori i ara 
és la protagonista”, diu Faura.

GROENLÀNDIA
Teatre Nacional. Del 13 de febrer 
al 3 de març

En el futur, hem 
d’estar fora del 
país. Som molt 
joves per tancar-
nos fronteres

Benvinguts al final
Jordi Faura enterra el món en una trepidant obra de creació a 
‘Groenlàndia’, mentre Andreu Gomila li pregunta què ha passat

“Dins aquest iglú tan descomunal, ple de calabruix, tanta llibertat, tanta magnitud”, canta Antònia Font.
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