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La Sala Tallers té els dies
comptats. S’acomiada
amb la producció Groen-
làndia, del dramaturg Jor-
di Faura, del 13 de febrer
al 3 de març. L’obra alerta
d’un cataclisme global: el
del canvi climàtic, que im-
plica la topada entre el
model consumista d’Occi-
dent i la cultura inuit
d’una petita comunitat del
casquet àrtic.

És un viatge iniciàtic
d’una família que porta als
gens la tradició occidental.
La mare, amb una malal-
tia incurable s’aferra a l’úl-
tima oportunitat de viure,

una cura xamànica per la
qual caldrà emprendre un
viatge que els despullarà
de comoditats, hàbits i
preocupació. L’obra coin-
cideix amb Lluny de Nuuk
(de Pere Riera), que citava
aquest poblat de Groen-
làndia, a l’altra punta del
continent glaçat. Anna
Moliner, que en aquella
obra en parlava com un
paradís, ara és una inuit.
L’antropòleg Francesc
Bailón ha fet l’assessora-
ment a la cultura inuit.
L’aproximació és tan rigo-
rosa que ahir confessava
que se sentia que havia
tornat de la divuitena ex-
pedició a Groenlàndia.

Faura ja va haver de re-

duir el seu pressupost per
poder assumir l’advertèn-
cia de retallada del TNC de
fa unes setmanes. Els al-
tres dos projectes del T6,
d’Helena Tornero i de Mar-
cel Borràs i Nao Albet, es
faran a la Sala Petita, en
miniestades. Faura in-
tueix que, amb ells, es tan-
ca el T6, un programa que
des del 2003 permetia a
joves autors fer especta-
cles d’ampli repartiment i
amb capacitat de primers
actors. Belbel celebra de
Groenlàndia que Faura
hagi estat valent, com de-
mana aquest programa, i
s’hagi atrevit a fer una pe-
ça amb una escriptora “in-
sòlita, estimulant”. ■
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La Sala Tallers tanca amb ‘Groenlàndia’,
una crítica al consumisme occidental

Advertència
de cataclisme

Oriol Genís (empresari petrolier) i Joan Anguera (el xaman), en un assaig ■ DAVID RUANO


