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ESTRENA A LA SALA PETITA DEL TNC

És un altre dels dramaturgs de no-
va generació que caminen amb 
pas ferm. En el seu cas, el qualifi-
catiu d’emergent ja resulta ina-
dequat. Perquè Josep Maria Miró 
(Vic, 1977) ha tornat al Teatre Na-
cional de Catalunya com a drama-
turg convidat l’any del debut de 
Xavier Albertí. Avui estrenarà a la 
Sala Petita una obra de temporada, 
Fum (fins al 26 de gener), presenta-
rà una segona peça (La dona que per-
dia tots els avions, del 15 al 19 de ge-
ner) i ha avalat un col·lega genera-
cional –Marc Artigau– per a una 
altra obra de la Sala Tallers (Un mos-
quit perdut, del 22 al 26 de gener).
 Miró va saltar a la fama, contra 
la seva voluntat, amb Gang bang, 
una obra del T-6 del TNC situada 
en un bar de contactes durant una 
visita papal a Barcelona. Primer va 
provocar una queixa d’una plata-
forma cristiana i, ja estrenada, la 
irrupció de dos homes a l’escena-
ri durant una funció al crit de «Vis-
ca Crist Rei». Han passat gairebé 
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Asfíxia existencial
‘Fum’, de Josep Maria Miró, narra la trobada de dues parelles recloses 
tres dies en un hotel d’un país que pateix un brot de violència urbana

tres anys i, des d’aleshores, Miró s’ha 
consolidat amb la triomfal El principi 
d’Arquimedes i Nerium Park, pendent 
d’estrena a Barcelona.
 Ara presenta i dirigeix un altre 
dels seus intensos viatges emocio-
nals, amb càrrega ideològica, a tra-
vés d’una obra, Fum, que mostra 
dues parelles en un context hostil. 
L’Àlex (Joan Carreras) i l’Eva (Anna 
Sahun) acaben d’arribar a un país 
que viu unes revoltes urbanes. D’allà 
intenta marxar una altra parella, 
més veterana, que resideix a la zo-
na. Són el Jaume (Lluís Marco), un es-
criptor amb passat diplomàtic, i la 
Laura (Carme Elias).

País indeterminat

Les parelles es trobaran en un hotel, 
d’on no poden sortir, durant tres dies. 
«És un país indeterminat, tot i que l’es- 
pectador trobarà referents pròxims», 
diu Miró. Aquesta convulsió exterior 
anirà en paral·lel a la que, a poc a poc, 
experimentaran tots quatre. «Es pro-
dueix una espiral de revelacions, de 
petites mentides i traïcions; de misè-

ries humanes al llarg de les 11 esce-
nes, 11 instantànies», afegeix.
 Així veurem que la relació entre 
el Jaume i la Laura ja està molt erosi-
onada. «Ella és una persona tòxica, 
amb esquerdes internes molt grans», 
explica Elias del seu personatge. Car-
reras destaca que el fet d’estar tan-
cats provoca noves conductes en 

tots. «Han de solucionar coses de 
la seva vida a les quals potser no 
s’haurien enfrontat mai».
 I el títol de Fum és polisèmic. 
Tant es refereix al fet que encara es 
pot fumar a l’hotel, com al fum de 
les revoltes o a un «de més espiritual 
amb què els personatges encobrei-
xen les seves vides», diu l’autor. H

33 Carme Elias i Anna Sahun, en una escena de ‘Fum’.
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J Després de gairebé un 
centenar de bolos, els complirà 
el dia dels innocents, torna  
Els dolents a la Muntaner. Manel 
Barceló es va posar en mans de 
Ramon Simó en aquest gran 
monòleg de Steven Berkoff sobre 
els malvats de Shakespeare. Al 
«blanc nuclear» de l’actor als  
tres minuts de funció el dia de 
l’estrena al Temporada Alta del 
2011, que el va portar a deixar 
l’escenari per tornar a començar, 
l’han seguit elogis en tota la gira 
(amb parada a Buenos Aires). 
Barceló ho dóna tot amb 82 
personatges, alguns amb una 
sola frase, en una hora i mitja. Al 
costat dels originals, també hi  
ha imitacions d’actualitat. El dia  
1 hi haurà festa sorpresa a la 
Muntaner per la xifra centenària.

‘ELS DOLENTS’ DE 
MANEL BARCELÓ

A LA MUNTANER


