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Cal que no us passi com a
la protagonista d’aquesta
història que, malgrat estar
sempre de viatge, no hi ha
manera que arribi a l’aero-
port a temps i sempre s’aca-
ba quedant amb la mirada
enlairada cap al cel, veient
com s’allunya l’avió que ha-
via d’agafar. Cal, doncs, que
tingueumolt en compte que
aquesta obra –amb la qual
l’autor de Fum i El principi
d’Arquimedes es va empor-
tar l’any 2009 el Premi Born,
concedit pel Cercle Artístic
de Ciutadella– farà només
una breu escala tècnica a
l’aeroport de la Sala Tallers
del Nacional. Cinc úniques
representacions que ser-
viran també per compro-
var els nombrosos punts de
contacte que existeixen en-
tre aquest text i el que es re-
presenta ara a la Sala Petita.
El primer, que tant les du-
es parelles atrapades en un
hotel envoltat de fum com
aquesta dona acostumada a
perdre avions l’un darrere
l’altre, són personatges occi-
dentals trets del seu context
teòricament natural i ficats
en un entorn que, vist des de
lluny, podria ser considerat
més omenys exòtic (el pa-
ís africà, pobre i convuls de
Fum; l’illa tropical d’aques-
ta altra obra). I això ens por-
ta inevitablement un cop
més cap als aires neocoloni-
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als que es respiren també
en els dos casos: probable-
ment, la casa que posseeix
la parella madura de Fum
no sigui gaire diferent de
la mansió colonial en què
habitava fins a la seva un
xic misteriosa mort el ma-
rit de la Sara, la dona que
es passa la vida ficada dins
de taxis quemai no arriben
a les terminals aèries amb
prou antelació. I no pas per
culpa dels taxistes, sinó de
la seva pròpia incapacitat
per organitzar-se bé els ho-
raris. Quelcom que resulta
gairebé inversemblant, si
tenim en compte que la Sa-
ra és allò que se’n diu una
turista professional.

Perdent la visió del món

Us agrada viatjar? Si la res-
posta és afirmativa, segur
quemés d’un cop heu sen-
tit certa enveja d’aques-
tes persones que surten als
documentals de viatges de
la tele o que escriuen les
mateixes guies que tots de-
vorem amb ànsia quan pre-
parem les vacances. Quina
sort, anar sempre d’una
ciutat a l’altra, descobrir les
habitacions dels més origi-

nals hotels, i analitzar els
menús dels millors restau-
rants! Doncs a això és pre-
cisament al que es dedica
la Sara. Ha vist molt món,
però, des que hamirat les
últimes fotografies fetes
pel seumarit, ha perdut de
forma estranya i intermi-
tent (la cosa va i ve) el sen-
tit de la visió. Per no veu-
re-hi, no sap ni veure quina
intenció tenen l’home i la
dona desconeguts i origina-
ris d’aquesta illa que s’han
posat a parlar amb ella: si
a Fum els crits dels natius
quedaven fora de l’hotel,
aquí l’excessiva proximi-
tat amb aquests natius pot
resultar inquietant. Tal
com diu EduardMolner
en el seu pròleg a l’edició
d’aquest text, això de viat-
jar per veure indrets dife-
rents està de baixa, perquè
les noves tecnologies són
capaces de ficar-nos com
si res a casa els paisatges,
els sons i els colors locals
més llunyans. Però la pos-
sibilitat de trobar pel tercer
món espais d’impunitat
que permeten satisfer els
nostres racons més foscos
continua ben viva.
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Amb lesmaletes
sempre a punt
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Jomai emperdria l’oportu-
nitat dedeixar-mecaurepel
BarAmparo i prendreuna
birra amb la colla de joves que
han trobat aquí quelcommolt
semblant auna llar, i entre ells
mateixos quelcommolt sem-
blant auna família. Jomai
deixaria escapar la recupe-
ració aquest vibrant, intens,
imperfecte, divertit, unamica
descompensat, emotiu, tràgic
espectacle signat pelmateix
IvanMorales que la tempo-
radapassada ens va aclapa-
rar amb la sensacionalSé de
un lugar. Jomai passaria per
alt l’ocasióde compartir una
estonade rock&roll a tot de-
cibel ambungrapat dels nos-
tresmésprometedors actors
joves. Jomai voldria perdre’m
el plaer dedescobrir entre
aquests tot un fenomencom
araOriol Pla; la potència de la
seva interpretació és d’aque-
lles capacesdedeixarmarcat
unespectacle i convertir-se
enel seu tret identificador. I
mai cauria en l’error de creure
quepel fet d’estar protagonit-
zadaperpersonatges que tot
just comencena acomiadar-se
de l’adolescència aquesta és
unaproposta adreçada aun
públic sortit de l’adolescència
quenopot enganxarunpú-
blicmés adult.
Ben al contrari. Tal com

diu el mateixMorales, en-
cara que l’adolescència sigui
un tema que li interessa, el
tema de l’amistat li interessa
encaramés. I aquesta és sens
dubte una colpidora obra so-

bre l’amistat, les carències
emocionals que pot arribar
a cobrir, les aliances de per
vida que pot arribar a cre-
ar i el dolor irreparable que
pot originar la sospita d’una
amistat traïda. És també
Morales qui assenyala que
l’espectacle es presenta com
a “teatre popular que apel·la
al públic jove, però que par-
la de temes adults”. De fet, el
seumuntatge comença amb
el to festiu i la música a tota
pastilla que cal esperar d’un
grup de personatges com
aquests. Però s’endinsa a poc
a poc i amb calculada habili-
tat per terrenys desoladora-
ment dramàtics en un procés
de transició en què hi cap
també la irrupció de lamés
brutal violència.
“Qui cony ens va fer creu-

re que havíem de ser feli-
ços?”, es pregunta el text en
un dels seusmillors passat-
ges. Aquest grup de joves
que acostumat amoure’s per
l’espessa boira de què parla
el personatge de Frank està
a punt de renunciar a la feli-
citat com amiratge. Però de
fer-ho alhora reforçant els
seus vincles íntims i el sentit
de la responsabilitat col·lec-
tiva. I tot això ens ho explica
Morales de forma potent en
aquest espectacle en què la
força del conjunt fa oblidar
la feblesa puntual d’algunes
escenes i el to encara insegur
d’alguna interpretació: la nit
de l’estrena, a la dicció d’Àlex
Monner li mancava la inten-
sitat que potser ha adquirit
en elsmesos següents.
Teatre Lliure Gràcia.
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