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Teatre Nacional. Fins al 3 de 
març
 
Mentre l’espectacle lisèrgic 
segueix el seu curs a l’escenari, 
l’espectador fa un recés i especula 
sobre la bona estona que van 
haver de passar Jordi Faura i 
l’antropòleg Francesc Bailón, 
gran expert de la cultura inuit. 
Jornades dedicades a la 
documentació de Groenlàndia. 
Fascinants històries sobre els 
usos i costums del poble que 
habita les latituds més inhòspites 
de l’hemisferi nord. Valuosa 
informació que l’autor regala 
amb generositat al públic. 

Potser ningú no sortirà del 
TNC amb la sensació d’haver 
gaudit d’un bona obra de teatre, 
però torna a casa sabent molt més 
coses sobre com resolen els inuits 
els conflictes –rapejant, per cert–, 
quins són els seus hàbits sexuals, 
la relació que tenen amb la mort i 
els morts, el seu respecte per la 
natura la seva saviesa natural, les 
seves particularitats místiques. 
Una recreació dramatitzada d’un 
article de Human Nature.

Però superat l’efecte National 
Geographic–també present a 
Hikikomori–, cal enfrontar-se a 
una obra que és un pou d’ambició 
sense fons. Els inuits i el seu món 
són només una part d’una 
tragicomèdia inclassificable que 
per moments adquireix aspectes 
d’aspirar a paròdia wagneriana: 
un ocàs dels déus en clau de 
comèdia, amb una disfuncional 
família acostumada a la 
immortalitat social que surt 

forçada del seu càlid Olimp per 
vagar per un desert de gel 
empesos pel destí tràgic i la 
recerca d’un remei contra la mort. 
Alhora també és una distopia 
ecologista, un brutal drama de 
patró shakespearià, una sàtira a 
l’estil Grombowicz. Un paisatge 
teatral tan eclèctic, com inconnex, 
atropellat, caòtic.

Groenlàndia és un artefacte 
artificial que segurament tenia 
més interès quan només era un 
plantejament. A l’escenari text i 
premisses es desdibuixen en una 
posada en escena en què 
s’imposa, curiosament, l’autor 
(Jordi Faura) sobre el director 
(Jordi Faura). A més de vehicle 
per a una interessant lliçó 
d’antropologia, aquesta comèdia 
tràgica podria reivindicar amb 

més claredat la idea latent de 
crear un mite fundacional: la fi 
d’una era i el principi d’una altra. 
Però aquesta textura etèria és 
danyada per una allau d’escenes 
sense jerarquia, com si cadascuna 
de les anàrquiques escenes del 
text tingués la mateixa 
importància. No hi ha un director 
que les moduli i controli, que 
decideixi fins i tot prescindir del 
banal i secundari perquè llueixi 
l’essencial. –Juan Carlos Olivares

Teatre Poliorama. Sense data 
de comiat
 
La parella, l’etern tema del teatre, 
del cinema,  de la literatura. 
Sembla ser que els humans han 
nascut per aparellar-se, com tots 
els animals, però que la seva 
complexitat psicològica els porta 
a situacions molt més 
complicades, o divertides, o 
tendres, o tot alhora. El musical 
de Joe DiPrieto i Jimmy Roberts 
passa per ser un dels èxits més 
sonats del Broadway dels últims 
temps  on va triomfar durant 
onze anys. També ho va 
aconseguir ara far dotze en el 
mateix Poliorama que ara el 
recupera en una nova producció 
de Vania ben dirigida per 
Elisenda Roca. Probablement, 

l’èxit d’un espectacle que no deixa 
de ser un seguit de números sobre 
un tema únic, però vistos des 
d’angles diferents,  sigui el 
càsting, els intèrprets. I 
sortosament Frank Capdet, Jordi 
Vidal, Muntsa Rius i Mercè 
Martínez demostren tenir tots els 
drets i uts per fer de la comèdia 
una delícia on s’imposa l’humor i 
la diversió. Tots estan d’allò més 
bé, però Rius és sense dubte qui té 
la vis còmica més accentuada i, a 
sobre, té una veu clara i bonica. 
Que bé s’entenen les lletres i que 
bo que és el ritme, les transicions i 
els  músics (piano i violí). I per 
cert, les il·lustracions de Paula 
Bonet que es projecten i que són 
l’element escenogràfic més 
present li escauen d’allò més bé a 
la textura de l’espectacle. Per fi, 
un èxit que és repetirà. I que ho 
mereix.  –Santi Fondevila

La Seca. Fins al 14 d’abril
 
La Sala Fregoli de La Seca s’està 
convertint en un cau de bons 
espectacles aferrats a la intimitat 
que les dimensions de l’espai els 
hi procuren. L’últim, Tan bé que 
anàvem, reuneix per primera 
vegada Carles Flavià i Jaume Sisa 
en una funció esplèndidament 
dirigida per Pau Miró, que 
aconsegueix un equilibri entre els 
dos històrics artistes i mesura 
molt bé  el ritme. Dos vells 
coneguts que un dia van decidir 
crear un espectacle conjunt i que 
han estat anys per aixecar-lo. De 
fet, així comença la conversa 
entre el monologuista cínic, i el 
cantautor galàctic que en aquesta 
trobada es revelen com a dos 
excel·lents pallassos. En el fons, 

dos August, tot i que Flavià tregui 
maneres de cara blanca amb les 
seves interpel·lacions. Flavià té 
ofici. I Sisa, que va tenir un 
episodi de pànic escènic –“però jo 
això no ho puc fer”–  es mostra 
com un actor natural, directe, i 
lluny de deixar que Flavià porti 
l’espectacle cap al seu territori, 
equilibra la balança amb la 
narració i amb cançons, en 
castellà, i no pas del seu repertori,  
molt ben introduïdes en una 
conversa on s’hi barreja la 
història personal d’ambdós, 
qüestions quotidianes i algunes 
reflexions sobre les dones, com no 
podia ser d’altra manera, sobre el 
pas del temps... Flavià i Sisa filen 
una funció amb molt d’humor i de 
tendresa que fins i tot porta el 
públic a cantar el popular Torero 
de Renato Carosone. “Cha, Cha, 
Cha”. Quina bona estona!  –S.F.

T’estimo, ets perfecte ja et...

Tan bé que anàvem

Groenlàndia

David Vert, Oriol Genís i Àngels Poch, a l’ocàs dels déus.

L’obra de Jordi 
Faura presenta un 
paisatge teatral 
tan eclèctic com 
atropellat

Un èxit que, sortosament, torna.


