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Òscar Castellví en una escena de Groenlàndia

El dramaturg suec August Strindberg

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Occident i els seus fantasmes. Els
seus límits. Les seves desastroses
relacions amb la natura, consi-
derada només com un lloc per
extreure’n recursos i abocar-hi
deixalles. I, en contrast
amb Occident, els
inuit, els pobladors de
l’Àrtic, respectuosos
amb elmedi, en simbio-
si amb la natura. Les du-
es visions delmón s’en-
fronten des d’avui fins
al 3 de març a la Sala
Tallers del TNC a
Groenlàndia. Una obra
que pertany al progra-
ma T6 de nous autors
en què Jordi Faura re-
trata la insaciable socie-
tat occidental i els
greus problemes ecolò-
gics que ha comportat
l’era del petroli. I ho fa
a través d’una epopeia
de supervivència al gel protagonit-
zada per Àngels Poch, Joan An-
guera, Oriol Genís, Pepo Blasco o
Anna Moliner. Una experiència
que serà “un viatge iniciàtic dels
personatges on es retrobaran amb
si mateixos i el que són com a co-
munitat”, diu l’autor i director.

Un retrat sever d’Occident,
doncs, perquè la Sala Tallers del
TNC s’acomiadi del públic durant
dos anys a causa de la greu crisi
econòmica. Un retrat ambientat
en algun moment del segle XXI,
en què el petroli és molt escàs, les
noves energies no han arribat a

tothom i és una ínfima minoria la
que encara posseeix el cru i conti-
nua vivint per damunt de les se-
ves possibilitats. En aquest con-
text una dona rica, Roma, pateix
insomni familiar fatal, una malal-
tia real que impossibilita dormir i
que al cap de noumesos produeix

la mort. L’única solució és una
flor de Groenlàndia que anirà a
buscar amb els seus fills i el seu
marit, que en realitat tenen altres
raons per anar-hi.

Perquè el seu marit, Cèsar, vol
el petroli de la zona, accessible
gràcies al desglaç. I els seus fills

són Ròmul, “un caça-
dor que ha matat tots
els grans animals i no-
més li falta l’ós polar,
l’únic animal, a banda
de l’home, que mata
sense necessitat”, i
Rem, un raper en crisi
que va a l’illa buscant el
rap primigeni. De fet,
Eminem, recorda
Faura, defensa que el
rap va sorgir allà, dels
enfrontaments orals en-
tre els inuit, en què la
resta del poble valora-
va qui havia guanyat.
Roma, Cèsar, Ròmul

i Rem –“són la metoní-
mia de la nostra cultu-

ra occidental”, diu l’autor– aniran
a l’illa amb un antropòleg, i Faura
també ha col·laborat amb un:
Francesc Bailón, que l’ha ajudat a
trencar tòpics i a introduir a
l’obra els hàbits sexuals, gastronò-
mics i ambientals dels inuit, un
mot que significa gent –i el seu sin-
gular, inuk, persona–, enfront del
mot esquimal, que significa el que
menja carn.

La família occidental conviurà
a Groenlàndia amb un caçador, la
seva filla i un xaman, amb els
quals quedaran atrapats en una
banquisa, una placa de gel, nou
mesos duríssims en què “trobaran
la seva bèstia o embogiran”. I en-
cara que l’obra, diu Faura, pretén
retratar més que donar solucions,
també apunta la possibilitat del
naixement d’un món nou.c
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Nou obres per reviure un bon
grapat de fites històriques eu-
ropees: des del naixement del
teatre contemporani amb el
dramaturg suecAugust Strind-
berg a finals del segle XIX,
fins a la Revolució Francesa,
la Segona GuerraMundial o la
Segona República. És el cicle
Memòria europea, del qual el
Lliure ha fet ja algun avança-
ment durant la temporada
amb l’obra Ivan i els gossos
–sobre la Rússia postsovièti-
ca– i amb el taller Companyia
K –sobre la Primera Guerra
Mundial–, però que des
d’aquest vespre es desplega en
tota la seva intensitat a la seu
deGràcia: Lluís Pasqual dirigi-
ràLa casa cremada i JuanCar-
losMartel Bayod La tempesta,
dues obres de Strindberg que
es complementaran el dia 16
amb La sonata dels espectres,
dirigida per Pau Carrió, i amb
El pelicà, a càrrec de Pau Mi-

ró, demanera que reuniran en-
tre les dues funcions les qua-
tre peces de cambra amb què
Strindberg va obrir el seuTea-
tre Íntim a Estocolm el 1907.

Seran funcions úniques que
buscaran anar més enllà de la
lectura dramatitzada i per les
quals el Lliure disposa d’un no-
table repartiment a La tempes-
ta, una reflexió sobre les dife-
rents maneres d’arreglar pro-
blemes, en la qual actuen Jordi
Boixaderas, Boris Ruiz, Bea Se-
gura i elmateix Lluís Pasqual, i
aLa casa cremada –on el prota-
gonista, després d’anys de viat-
ge pel món, troba les cendres
de casa seva i comprova la fra-

gilitat dels valors que la seva fa-
mília li va inculcar– interve-
nen Pere Arquillué, Jordi
Bosch, LauraConejero, Pol Ló-
pez, CarlesMartínez,XicuMa-
só o Rosa Renom.
El 19 i el 20 de febrer, sota

la direcció de David Selvas,
s’abordaran laRevolució Fran-
cesa i el bicentenari de Georg
Büchner amb una reinterpre-
tació de Woyzeck, La mort de
Danton i El correu de Hessen.
El 23 i el 24 de febrer Carme
Portaceli dirigirà La indagació
(un oratori en onze cants), de
Peter Weiss, sobre els judicis
de Frankfurt, i el 28 de maig i
el 3 i 4 de juny Rosa Novell
abordarà l’epistolari entre
EduardToldrà iManuel Clau-
sells per parlar dels temps de
la Segona República.c
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Les quatre estacions, de Vivaldi
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Diumenge, 17 de febrer

‘Groenlàndia’ retrataalTNC
l’ocàsdel sistemaoccidental
Jordi Faura construeix una epopeia a partir del canvi climàtic

ElLliureobre amb
Strindberg el cicle de
lamemòria europea

]El festival Tempora-
da Alta de Girona/Salt
ha arrencat amb èxit a
Buenos Aires la seva
primera experiència
d’internacionalització.
El minifestival, que
dura una setmana, va
arrencar dilluns al tea-
tre Timbre 4 amb les
entrades gairebé exhau-
rides. Entre avui i diu-
menge es disputarà el
torneig de dramatúrgia
Argentina-Catalunya.


