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Xoc de 
cultures a 
‘Groenlàndia’
3Jordi Faura enfronta el món 
esquimal amb l’excés occidental

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

C
ongelats els recursos eco-
nòmics, la Sala Tallers 
del TNC tanca les portes 
amb el viatge a la gelada 

Groenlàndia que proposa Jordi 
Faura en una obra que enfronta du-
es cultures: la del poble inuit –res-
pectuós amb el medi– i l’occidental 
–de desaforat consumisme–. Asses-
sorat per l’antropòleg Francesc Al-
bión (que ha visitat l’Àrtic en 17 oca-
sions), el jove autor i director ha tra-
mat una «road movie» que conjuga la 
crítica al terrorisme mediambien-
tal amb el descobriment d’una vida 
esquimal desconeguda per al gran 
públic.

 Concebuda dins del projecte 
T-6 de nova autoria catalana, l’obra, 
explica Faura, va partir de les notí-
cies sobre com l’escalfament global 
ha obert vies per a l’explotació pe-
trolífera a Groenlàndia. «El Canadà, 
els EUA, Dinamarca... han començat 
a disputar-se el territori sense pen-
sar en les conseqüències». L’or negre 
apareix com una de les motivacions 
dels personatges. 
 
SUPERVIVÈNCIA / L’acció s’inicia quan 
una família rica –el pare, Cèsar (Ori-
ol Genís), és petroler– s’embarca en 
una expedició per Groenlàndia a la 
recerca del remei medicinal per a la 
dona, Roma (Àngels Poch). Pateix un 
mortal insomni familiar fatal i l’únic 

EL MUNTATGE qUE TANcA LA sALA TALLErs

antídot és una flor que creix al nord 
de l’illa. Acompanyats dels seus dos 
fills bessons –Ròmul (Pep Ambròs) i 
el raper Rem (Òscar Castellví)–, un 
antropòleg (David Vert) i una família 
inuit –formada per l’avi xaman (Joan 
Anguera), el pare caçador (Pepo Blas-
co) i una filla (Anna Moliner)–, em-
prendran un viatge catàrtic i de su-
pervivència.
   La referència a l’estirp dels fun-
dadors de Roma, va aclarir Faura, 
apunta al «final d’una civilització, 

d’una manera de fer que ens ve de 
l’antiga Roma». El discurs ecologista 
condimenta tota l’obra. «Estem des-
truint l’ecosistema, però encara po-
dem canviar d’hàbits i acabar amb 
l’era del plàstic, amb la nostra mane-
ra de gestionar l’energia i moure’ns 
pel planeta». 
 Segons l’opinió d’Albión, Groen
làndia també és un homenatge al po-
ble inuit. «Reflecteix molt bé la se-
va vida. Dóna detalls dels seus cos-
tums, dels problemes que comporta 

l’arribada de l’home blanc, els seus 
hàbits sexuals... M’agradaria enviar-
los un DVD del muntatge. Els agra-
darà».
 Sergi Belbel, director artístic del 
TNC, es va mostrar confiat que el tan-
cament de la Sala Tallers només si-
gui «provisional» fins que vinguin 
temps millors. «Tots els autors que 
hi han passat han pogut fer obres 
ambicioses que d’una altra manera 
no existirien. Estic molt orgullós del 
projecte T-6», va postil·lar. H

33 Oriol Genís i Joan Anguera, a ‘Groenlàndia’, que estarà a la Sala Tallers del 13 de febrer al 3 de març.
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