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‘Fairfly’ o el risc de 
ser emprenedor
3La Calòrica estrena la nova obra de Joan Yago 

MARTA CERVERA 
BARCELONA

La Calòrica, potent companyia de 
l’escena independent creada fa set 
anys, presenta avui al Tantarantana 
Fairfly, una sàtira amb un punt agre-
dolç sobre els emprenedors escrita 

per Joan Yago. No és la primera vega-
da que toquen un tema sobre el món 
laboral, ja que el van abordar a Sobre 
el fenomen de les feines de merda, al ma-
teix teatre.
 El muntatge mostra quatre amics 
(Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, 

Vanessa Segura i Queralt Cassayas) 
que, davant l’erto anunciat a la seva 
empresa, decideixen provar sort com 
a empresaris i desenvolupar unes pa-
pilles infantils amb larva de mosca. 
Com afecta aquesta aventura la seva 
amistat és un altre fort de Fairfly. 
 «Encara que té un punt de bogeria 
a través de la comèdia, l’obra qüesti-
ona l’atur, però també el nostre pro-
pi treball i el sistema laboral», afir-
ma l’autor, responsable de l’aclamat 
musical You say tomato. «Ens diuen 
que muntem start-ups, però, per cada 
una que triomfa, hi ha un munt de 
fracassos». Precisament, els protago-
nistes passen de la il·lusió a la frustra-
ció quan la realitat del mercat s’aca-
ba imposant. 
 Fairflay concentra en una ho-
ra i 20 minuts l’ascensió i la caigu-
da d’un projecte. El repte de ser au-
tònom i d’assumir riscos és una co-
sa que coneixen bé a La Calòrica. «Tot 
i que ens hem assessorat amb gent de 
Barcelona Activa per desenvolupar la 
peça, hi ha molt de nosaltres i d’altres 
col·lectius que coneixem que inten-
ten tirar alguna cosa endavant», con-
fessa el director, Israel Solà. Tant ell 

com Yago creuen que «l’Estat i la ban-
ca ho posen molt fàcil per muntar una 
empresa». En la seva opinió, el meca-
nisme que hi ha darrere d’aquesta 
insistència per ser emprenedors és 
«un pervers pla neoliberal per desar- 
ticular la classe treballadora». Però 
Fairfly també aprofundeix en el canvi 
que experimenten les relacions quan 
els diners estan pel mig. 

PÚBLIC A QUATRE BANDES / A diferència 
d’altres muntatges de la companyia, 
aquest parteix d’una posada en esce-
na «hiperrealista», diu Solà. L’acció 
comprèn cinc anys i transcorre al vol-
tant d’una taula on els personatges es  
reuneixen i discuteixen. El públic és 
al mateix escenari, molt a prop dels 
actors, amb grades a quatre bandes.
 La Calòrica també agraeix el su-
port del Tantarantana, que va acollir 
les seves dues obres anteriors (El pro-
feta i Sobre el fenomen de les feines de mer-
da) i que els ha proporcionat un lloc 
per assajar, un sostre i una petita in-
versió per iniciar el projecte. «Salvar 
el Tantarantana era indispensable 
però en sabem poc de com serà en el 
futur ara que està en mans de l’ajun-
tament». H

CITA AL TANTARANTANA

33 Els actors de La Calòrica, en una imatge promocional de ‘Fairfly’.

ANNA FÀBREGA

«L’obra qüestiona 
l’atur, però també 
la nostra pròpia feina 
i el sistema laboral», 
afirma l’autor


