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George Orwell va escriure 1984 
entre els anys 1948 i 1949 i la seva 
descripció d’una societat 
distòpica (un món futur de 
malson) ha transcendit les 
circumstàncies històriques que 
Orwell vivia i que va imaginar a 
la novel·la sense poder, 
lògicament, endevinar els 
progressos tecnològics que 
defineixen la nostra realitat. Una 
realitat més perversa si és 
possible que la dictadura del 

Gran Germà, camuflada en tot 
cas darrere d’un escenari global 
més polièdric i confús. El relat, en 
si mateix,  no resulta proper, però 
si ho són determinades reflexions 
de l’escriptor com la idea de la 
ignorància esperonada per 
l’empobriment i reducció de la 
llengua, la vigilància 
omnipresent (NSA) o la necessitat 
de les guerres per mantenir el 
sistema classista neoliberal fins a 
les últimes conseqüències.

L’adaptació, de Michael Gene, 
és fidel a l’original. Ens presenta 
l’interrogatori de Winston Smith, 
un revoltat que s’ha que ‘curar’ 
abans d’aniquilar-lo. A la funció li 

pesa la disfunció del text, de 
ciència-ficció en el seu moment, 
amb la realitat que vivim. Tot i la 
molt encertada posada en escena 
de Víctor Álvaro, que desdobla el 
protagonista amb els seus 
interrogadors, i un així mateix 
encertat moviment dels 
personatges, el text es fa feixuc, 
poc interessant. La història 
d’amor, que sembla que pot 
salvar l’esser humà, salva també 
l’espectacle, que agafa 
embranzida a la mitja hora. Una 
aposta interessant i una 
interpretació molt treballada amb 
el pinyol de Carles Canut com el 
perfecte malvat.  –Santi Fondevila

Teatre Nacional  
Fins al 26 de gener
 
Dues parelles tancades en un 
hotel en un país que no pertany al 
primer món. Fora la realitat és el 
caos. L’hotel és un refugi 
provisional assetjat per una 
massa violenta i imprevisible. 
Com en les pel·lícules de zombis, 
l’amenaça exterior provoca una 
convivència forçosa que destapa 
les debilitats dels que es creuen 
fora de perill... menys d’ells 
mateixos. Josep Maria Miró és un 
autor que fa servir les metàfores 
amb pragmatisme. Un cop fixat 
el context de l’invisible i la seva 
funció dramàtica, se centra en el 
que de veritat li importa explicar 
a Fum: el control sobre la veritat 
que guarda cada individu és una 
batalla perduda. No hi ha res més 
inestable que la biografia íntima 
que cadascú s’ha construït, 
sobretot quan es veu assetjada 
per mentides i mitges veritats.

L’obra és un pervers scrabble 
d’estratègies emocionals amb la 
victòria pírrica de la parella 
madura –de tornada de tot– 
sobre la parella jove que creu 
començar una nova etapa en la 
seva vida. El cigarret és la imatge 
de la temptació, l’element que 
farà doblegar la feble força de 
voluntat. Però la veritable 
perversió es troba en les 
preguntes que desarmen, 
desconcerten, delaten o treuen a 
la llum les contradiccions del més 
feble. Cada fragment de confessió 

introdueix una petita variant que 
modifica el relat global. Una 
estructura sofisticada aplicada 
d’una altra manera a El principi 
d’Arquimedes que a Fum 
competeix més amb un ús de 
l’el·lipsi comparable en efecte 
dramàtic amb el desplegat per 
Wong Kar Wai a In the mood of  
love. Tota una realitat latent que 
roman en el silenci entre les 
escenes-instantànies de Miró.

La mestra del joc és el 
personatge de Laura, una dona 
frustrada el principal 
entreteniment de la qual –com a 
compensació al seu propi tedi 
vital– és alimentar les 
inseguretats que trencaran la 

relació de la parella jove. Un gran 
caràcter. Tan fort que la seva 
progressiva desaparició en l’obra 
a favor dels altres deixa 
empremta. Carme Elias fa una 
autèntica creació, amb una 
torbadora apatia que recorda els 
millors papers d’Isabelle 
Huppert. Una excel·lent direcció 
d’actors que Miró estén als 
treballs de Lluís Marco –colpidor 
en el declivi físic i mental de 
Jaume l’escrivent–, i Anna Sahun 
i Joan Carreras, la parella que 
s’endinsa en les tenebres per 
adoptar un futur que els salvi. Al 
final no els quedarà ni el somriure 
davant la càmera.  –Juan Carlos 
Olivares

1984

Fum

 Hi ha una vella brama, 
apòcrifa, esclar, que diu que 

els dramaturgs d’ara no volen 
que els directors-directors 
dirigeixin les seves obres. De fet, 
només Jordi Galceran, Josep 
Maria Benet i Jornet i Esteve 
Soler poden permetre’s el ‘luxe’ 
de no dirigir les seves obres. La 
resta, no és que no els agradin 
les visions externes, sinó que no 
tenen altre remei que agafar la 
batuta ells mateixos. 

 Aquest senador 
pocavergonya i sanguinari 

sempre ha dit que li resulta 
curiós que els directors locals no 
aprofitin la bona acollida dels 
autors locals. Fins i tot quan es 
tracta de ‘vendre’ un projecte a 
fora. Perquè ja deuen haver entès 
que això d’anar amb un 
Pirandello a l’Odéon parisenc 
–única sortida del TNC al nord 
dels Pirineus de la història–, ara 
mateix, no té cap futur. 

 Els directors nostrats, 
sobretot els consolidats –o 

el que queden, ehem–, es miren 
els textos catalans amb 
condescendència mentre es 
dediquen a repicar la mateixa 
pedra un cop i un altre. Que si 
Shakespeare, que si Txékhov, 
que si Williams... fins a 
l’avorriment. Tot plegat sembla 
un loop interminable. Quan tots 
sabem que si vols sorprendre, ho 
has de fer amb cosa nova, fresca, 
que t’estiri de l’orella.

 Els autors el coneixen, 
aquest menyspreu cap a la 

seva obra. I ja n’hi ha uns quants 
que han pensat una estratègia: 
perquè no s’hi posin de cul, els 
farem adaptacions de clàssics, 
aquests que els agrada fer un 
cop i un altre, i els convidarem a 
dirigir-les. Això no pot fallar. I no 
valdran excuses de cavallers 
d’Olmedo, ni de flors de cirerers, 
ni de gavines, ni de Joanes de 
l’escorxador. Potser el Grec, que 
es veu que no té ganes de trobar 
i/o aixecar produccions decents 
fetes aquí, podria fer de motor de 
tot plegat. O Temporada Alta. Va, 
que som al 2014, no al 1980! 
–Andreu Gomila
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Carme Elias o Isabelle Huppert?


