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Teatre Coordina  

Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Amb el suport de Codorníu

MÉS SEGRESTOS

‘BURUNDANGA’

New Order no és la primera història 

de segrestos de la Flyhard. El 2011 

van estrenar Burundanga, de Jordi 

Galceran, una comèdia sobre els 

últims etarres. 

‘LES MILLORS OCASIONS’

Ferran Utzet va dirigir el 2012 aquest 

text primerenc de Jordi Casanovas, 

la història de dos malos malotes que 

segresten un periodista i es tanquen 

en el lavabo d’una estació de tren.

En els últims anys, Sergi 

Pomperpayer s’ha fet un fart de 

llistar les conseqüències més 

punks de la crisi: gent que es 

queda sense feina i se suïcida, 

gent abocada a la mendicitat... I 

es va plantejar una pregunta: 

“Per què m’he de penjar si me’n 

puc portar uns quants per 

davant?” Així va néixer New 

Order, l’obra que ha escrit i 

dirgeix a la Flyhard amb Marta 

Domingo, Pablo Lammers, 

Sergio Matamala i Concha Milla. 

Tres segrestadors i una 

segrestada de perfils diferents 

que, com Jordi Boixaderas a El 

crèdit, decideixen tirar pel dret i 

agafar la paella pel mànec. La 

via del trio de pistolers 

amateurs és molt diferent de la 

del client que amenaça 

el director d’un banc 

Amb la paella pel mànec
Sergi Pompermayer estrena a la Flyhard ‘New Order’, una comèdia negra sobre la via 
d’acció més extrema en temps de crisi econòmica i social. Per Andreu Gomila

de seduir la seva dona. Però no 

deixa de ser una via d’acció.

Pompermayer s’ha inspirat en 

els films dels germans Coen per 

tobar el to, aquella atmosfera 

còmica enmig dels fets més 

terribles. Ell diu que s’ha quedat 

“ben descansat” abocant molta 

de la seva ràbia personal a New 

Order, tot i que assegura que no 

trobarem ni bons ni dolents, i 

que ha intentat dotar els 

personatges de totes les armes 

possibles perquè es puguin 

defensar. 

Vaja, que la segrestada, tot i 

ser directiva d’un banc, no serà 

la dolentota de la pel·lícula, el 

malvat menyspreable que 

agrada veure patir. “Per crear-lo  

vam fer improvisacions amb la 

Concha Milla sobre com havia 

estat el matí anterior al 

segrest”, detalla el dramaturg. 

Necessitava una mica 

d’història, el personatge. “No 

hem d’oblidar que ella sempre 

és la víctima d’un segrest”.

Aquest text és el primer que 

dirigeix Pompermayer. Havia 

dirigit alguna cosa a la tele i tenia 

ganes de fer-ho en teatre. No és 

dels que pensen que una obra et 

pot canviar la vida. Tot i així creu 

que els dramaturgs han de parar 

l’orella als bars: “No s’ha de 

girar l’esquena al que està 

passant al carrer”. “M’agrada el 

teatre que genera diàleg”, 

afegeix. I la comèdia, matisa, és 

la millor manera de fer passar 

bou per bèstia grossa, és a dir, 

plantejar grans preguntes sense 

“posar-se estupendos”.

New Order s’estableix a la  

Sala Flyhard a partir de dj. 12.


