
POTETS DE LARVA 
DE MOSCA 
Quatre emprenedors pugen al Dragon Khan 
del sistema i en el bellugeig se’ls capgiren 
els valors, els ideals i els afectes. És ‘Fairfly’, 
l’estupenda nova aventura de La Calòrica

M I R A R

/	 teatre  /

L
a història comença amb la sigla de mo-
da: ERO a la vista. Quatre treballadors  
i amics d’una empresa de nutrició es 
 reuneixen per dissenyar l’estratègia 
defensiva. Cadasú deixa anar la se-
va per esquivar l’acomiadament. Del 
campi qui pugui –via seduir el cap– a 
la unió fa la força, amb el sindicat pel 
mig. Hi ha qui proposa la via idealis-
ta amb un altre trending topic: start-
up. Independència laboral i solidaritat. 
«¡Canviarem el món!». I el que segueix 
és un frenètic viatge pel capitalisme 
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El+
Una comèdia rodona 
que uneix la reflexió i 
el divertimento en un 
muntatge trepidant 
amb excel·lents 
interpretacions. 

El-
La sala ha hagut de 
disminuir l’aforament 
pel plantejament, molt 
encertat d’altra banda, 
a quatre bandes, amb 
el públic a un pam  
de l’aventura.

salvatge de la mà d’una de la companyies indepen·
dents més interessants dels últims anys: La Calòrica. 
Joan Yago, el seu autor de capçalera, firma aquesta 
estupenda Fairfly (mosca justa) que dirigeix Israel 
Solà amb trepidant ritme, marca de la casa.
 ¿Sabíeu que les larves de mosca, en particular 
la soldat negre, tenen un alt valor nutricional? ¿I 
que aquestes fastigoses –no ho negarem– larves 
resulten molt eficaces per eliminar residus orgà·
nics? Doncs sí, i vet aquí que l’espavilat autor ha 
unit les dues propietats (salut i ecologia) per llançar 
al mercat Fairfly, farines de larva de mosca, com a 
aliment per a nadons. De moment és ficció (enca·
ra que ja s’utilitza per a pinso d’animals), però mai 
se sap... El cas és que els nois de la funció –excel·
lents Xavi Francés, Vanessa Segura, Queralt Casa·
sayas i Aitor Galisteo·Rocher– es converteixen en 
emprenedors. A vendre potets per als insectívors 
infants. S’endinsen en la selva del liberalisme eco·
nòmic i pel camí, com larves, van experimentant la 
seva pròpia metamorfosi. 

 Una altra transformació, molt en·
certada, és la de la sala Tantarantana, 
que programa l’obra dins del projec·
te El Cicló fins al 26 de març. La jove 
companyia (va néixer el 2010) ha plan·
tejat un espai a quatre bandes amb 
els espectadors a un pam de l’aven·
tura i d’uns personatges amb qui fà·
cilment ens identifiquem. Una taula, 
quatre cadires, cerveses i l’alimenta·
ri producte són suficients en un mun·
tatge que controla de forma magistral 
les transicions temporals. Passen tres 
anys en un tres i no res gràcies a un 
text i una direcció molt àgils. 

  VIRATGE CAP A L’INDIVIDUALISME

Els creadors de la hilarant Editto Bul-
garo i les premiades La Nau dels Bo-
jos i Bluf són dels que disparen con·
tra els envits quotidians, no exempts 
de drama i tensió, amb bales d’humor. 
Ja van apuntar a la degeneració labo·
ral a Sobre el fenomen de les feines de 
merda (2015) i aquesta vegada la diana 
és la bombolla de l’emprenedoria. La 
nova fe d’una generació 2.0 obligada a 
professar·la. Una mosca vironera que 
insisteix que els emprenedors són els 
superherois que necessita aquesta de·
vastada societat del benestar. 
 Enfilats al Dragon Khan del siste·
ma, muntanya russa d’èxits i fracas·
sos, els somnis col·lectius es decanten 
cap a l’individualisme. «No és el mateix 
 canviar el món que canviar la nostra si·
tuació en el món». Ho diuen els creadors 
–entusiastes i arriscats autònoms com 
els seus personatges– d’aquest Fairfly 
que esperem que voli ben lluny. —
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UNA EXCEL·LENT COMÈDIA 
QUE DISPARA CONTRA  

LA BOMBOLLA  
DE LES ‘START-UPS’ 
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