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Sala Tallers 
Del 13 de febrer al 3 de març de 2013  
 

Horaris:  
De dimecres a divendres, 20 h; dissabte, 21.30 h; diumenge, 18 h 
 

Durada: 
1 h 50 minuts (espectacle sense entreacte) 
 

Preus:  
11,20  22,41 € 
 

Trobada amb l’autor:  
Divendres 22 de febrer 
 

Edat recomanada: 
A partir de 14 anys 
 
Publicacions: 
Text de l’espectacle publicat per Arola en eBook i paper. Properament! 
Los poetas del Àrtico de Francecs Bailón. Editorial Guadalturia 
 
+ info, a www.tnc.cat: 
Entrevista amb Jordi Faura 
Presentació de Toni Casares 
Entrevista amb Francesc Bailón, especialista en cultura inuit 
El rap de Rem (vídeo) 
...i molt més! 
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Groenlàndia: un viatge als límits del nostre món 
 
Som en algun moment del segle XXI. 
Les fonts del petroli s’han esgotat, i mentre les noves energies encara no són a 
l’abast de la major part de la població, les reserves de cru que queden són en 
mans d’una ínfima minoria que continua vivint per sobre de les seves 
possibilitats. 
 
Però a Roma, una dona que pertany a aquesta minoria, se li acaba el temps. Li 
han diagnosticat una malaltia mortal per a la qual només hi ha un antídot 
possible: una flor que creix al nord de Groenlàndia, el límit més llunyà possible 
de tota civilització, convertida en una illa-refugi on encara no han arribat els 
efectes de l'era del petroli. 
 
Roma i la seva família començaran una aventura a la recerca de la salvació. 
Però sota la capa de gel àrtic s'amaguen molts secrets que acabaran emergint. 
Perquè cadascun dels membres de l'expedició arriba a Groenlàndia amb un 
motiu secret. 
 
I mentre, l’anomenada «Illa de plàstic» s’estén d’oceà en oceà. 
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Groenlàndia 
Jordi Faura 
 
Direcció  ............................................................................................. Jordi Faura 
 

Adjunt a la direcció i escenografia  ......................................................... Abel Coll 
 

Vestuari  .............................................................................................. Nídia Tusal 
 

Il·luminació  ............................................................................................Roc Laín 
 

Vídeo  ............................................................................................... Alfonso Ferri 
 

Música i so  ............................................................................ Lucas Ariel Vallejos 
 

Caracterització  ................................................................................... Toni Santos 
 

Assessorament de cultura inuit  .................................................. Francesc Bailón 
 
Repartiment: 
 

Roma, dona de Cèsar i mare de Ròmul i Rem  .................................. Àngels Poch 
 

Cèsar, petroler  ................................................................................... Oriol Genís 
 

Ròmul «El Gran», bessó gran  ........................................................... Pep Ambròs 
 

Rem «Paul Tupek», bessó petit  .................................................... Òscar Castellví 
 

Helmut, antropòleg i guia turístic de Groenlàndia.  
Fill adoptiu de Nanoq  ......................................................................... David Vert 
 

Nanoq, caçador inuit,  
pare de Sedna i fill de Qitdlarssuaq  ................................................... Pepo Blasco 
 

Sedna, noia jove inuit  ................................................................... Anna Moliner 
 

Qitdlarssuaq (El Gran Qitdlaq), xamà inuit  ................................... Joan Anguera 
 
Muntatge, assaigs i representacions: 
Equips tècnics i de gestió del Teatre Nacional de Catalunya 
 
Ballarines del vídeo clip: 
Àgata Bertran, Carla Merab Banon, Maria Alejandra Paredes, Laura Parrado, 
Laura Querol 
 

Realització d’escenografia: 
Carlos De la Madrid  i Andreu Marull Quintana (Construcció de la brossa) 
 

Confecció de vestuari: 
Dress Art, Gustavo Adolfo Tari i Pilar Roch (macramé) 
 
Agraïments: 
Joan Maria Segura i Bernadas, Míriam Compte, Pitch & Putt Sant Cebrià, Pitch 
& Putt Teià (material de golf), FC Barcelona, Patrícia Carles, Elisabeth Massana, 
Cai Felip 
 
Producció: 
Teatre Nacional de Catalunya 
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Des de la descoberta del primer pou de petroli el 1856, el planeta ha patit dues 
grans explosions demogràfiques en paral·lel: la població mundial s’ha 
multiplicat per 7, en una taxa de creixement sense precedents que ha canviat la 
relació de l’ésser humà amb la Terra, i el plàstic, material estrella de l’era del 
petroli, ha multiplicat exponencialment la seva presència fins a formar les 
anomenades illes de plàstic que s’escampen pels oceans.  
 
A Groenlàndia les fonts del petroli ja s’han esgotat, i les reserves que queden 
són en mans d’una ínfima minoria que continua vivint per sobre de les seves 
possibilitats com si res hagués canviat. Però a Roma, la matriarca d’una 
d’aquestes famílies ultrariques, se li acaba el temps. Li han diagnosticat una 
malaltia terminal (li queden 9 mesos de vida) per a la qual només hi ha un 
possible antídot: una flor que creix al nord de Groenlàndia sobre el glaç del 
Permafrost, el límit més llunyà possible de tota civilització, la darrera illa 
natural on encara no ha arribat l’illa de plàstic. 
 
Roma, acompanyada per Cèsar, els seus dos cadells –els bessons Ròmul i Rem–, 
una família inuit i un antropòleg, partirà a la recerca de l’antídot que l’ha de 
salvar. En emprendre aquest viatge iniciàtic cap al Gran Nord, guiats per un 
xamà i protegits per un caçador inuit, toparan amb tota mena d’elements 
naturals i bèsties (reals i metafòriques) que, amagades sota la capa del gel àrtic, 
acabaran emergint a la superfície. 
 
Una lluita contra rellotge, constant i aferrissada per la supervivència, que farà 
emergir com una allau les motivacions i les pulsions més atàviques de cada 
membre de l’expedició.  
 
Jordi Faura 
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Una conversa amb Jordi Faura 
 
Parlem amb Jordi Faura, autor de Groenlàndia, una aventura fascinant a la 
recerca de secrets i d’ambicions, però també d’allò que s’amaga en les 
profunditats més insondables de nosaltres mateixos.  
 
TNC: Jordi, ens proposes un viatge a Groenlàndia. Una terra desconeguda per a 
la gran majoria de nosaltres. Què hi trobarem? 
Jordi Faura: Hi descobrirem un món fascinant i ple d’incògnites, el del poble 
inuit. I també de reptes, com ho és un viatge a l’Àrtic per la família occidental 
que hi arriba. Perquè, evidentment, no és fàcil sobreviure en un indret que es 
regeix per unes normes tan profundament diferents a les de la comoditat del 
món occidental. 
 
TNC: I a qui hi trobarem? 
JF: Hi ha dos ecosistemes humans molt diferenciats en aquest espectacle: un, el 
format per una família de classe alta, amb dos fills bessons. Una família de 
petrolers formada per Cèsar, el pare, un petroler afeccionat al golf, i Roma, la 
mare, una dona que s’ha dedicat sempre a gaudir de la vida, sempre viatjant 
per països càlids. Tenen dos fills, Ròmul (un «caçador», en tots els sentits de la 
paraula) i Rem, un raper en crisi creativa, que fa quatre anys que ha perdut «la 
seva veu». 
El segon ecosistema és el del món inuit, format pel xaman, per la seva filla 
(Sedna) i per un caçador (Nanoq). 
I enmig d’aquests dos mons completament antagònics, entre dues aigües, hi ha 
Helmut, l’antropòleg, que no es considera pròpiament un occidental, perquè ell 
té el desig de ser un inuit (i porta vint-i-tres expedicions a l’Àrtic!), però que 
tampoc pot ser considerat pròpiament un inuit perquè no ha nascut a 
Groenlàndia, i no pertany al món de gel. 
 
TNC: Com arriben a unir-se, aquests mons? 
JF: Tot es desencadena perquè Roma descobreix que té una malaltia 
anomenada Insomni Familiar Fatal, que consisteix en no poder dormir gens 
durant nou mesos, per finalment acabar morint. La malaltia és crònica, però li 
diuen que tal vegada, hi ha una xamà a Groenlàndia capaç d’ajudar-la. Així 
doncs, viatgen a Groenlàndia acompanyats d’un antropòleg, que és essencial i 
imprescindible per a la supervivència. 
 
TNC: Per a la supervivència? 
JF: Si no estàs acostumat a viure a Groenlàndia, no hi pots durar gaire, de 
manera que és molt necessari portar-hi un antropòleg. Les temperatures són 
gèlides, el terreny àrid, i allà, per menjar, has de caçar. Cada dia. No pots anar 
al supermercat a comprar. No hi ha ni carreteres.  
Finalment, doncs, troben el xamà, que els diu que al nord de l’illa hi ha una 
flor que neix i s’alimenta de les aigües del permafrost o sòl gelat. 
 
TNC: Del permafrost... 
JF: Sí, un bloc de gel enorme que està permanentment glaçat sota Groenlàndia, 
i que abans dels grans moviments de les plaques tectòniques, fa milers d’anys, 
es trobava al tròpic. Així doncs, són les aigües més antigues i més pures del 
planeta. 
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A Groenlàndia, Roma comença a patir atacs relacionats amb la malaltia. Veient 
la fi de prop, crida els seus dos fills i els comunica la seva «última voluntat», la 
gran il·lusió de la seva vida: ser àvia. Tenen, exactament, nou mesos per donar-
li un nét. I la Sedna, la filla del caçador inuit, és l’única candidata per ser-ne la 
mare... 
 
TNC: Una mare orquestrant una mena de ménage à trois per als seus dos fills. 
Hi ha alguna cosa perversa, atàvica, gairebé de tragèdia grega, en aquest 
moviment. 
JF: Sí, premeditadament, l’obra és una tragicomèdia (perquè té molt de 
comèdia) inuit. La bogeria occidental i les conseqüències de la mateixa.  
 
TNC: I el pare de la Sedna, el xamà, no hi té res a dir? 
JF: Hem d’entendre que, en general, la cultura inuit és radicalment diferent de 
la nostra. Hem comptat amb l’ajuda permanent de Francesc Bailón, antropòleg 
expert en els inuit, durant el procés d’escriptura del text i de muntatge de 
l’espectacle. Pel que fa al sexe en concret, els inuit no tenen els tabús de la 
cultura judeocristiana. Viuen el sexe de forma molt més relaxada, lliure i 
oberta. Existeix, és clar, l’amor, el matrimoni i les famílies, però si es vol fer 
sexe en grup, un intercanvi de parelles, no hi ha cap problema i és molt usual. 
 
TNC: Però a Groenlàndia, res no és el que sembla, oi? 
JF: No, perquè l’excusa de l’expedició (que no deixa de ser un McGuffin per 
posar a totes els personatges al límit i provocar el xoc cultural fins a les darreres 
conseqüències) és la malaltia de la mare, però en realitat tothom hi ha anat 
amb intencions diferents. Cèsar, el petroler, acompanya la seva dona perquè 
sap que al nord de l’illa de Groenlàndia hi ha una gran font de petroli, que fins 
ara no s’ha pogut extraure a causa de les condicions climàtiques, però ara, 
l’escalfament global permet de fer aquestes exploracions.  
Per la seva banda, Ròmul, el caçador, arriba a l’illa a la recerca de l’ós polar, 
l’últim gran animal que li falta per caçar. Rem, el raper, busca recuperar la seva 
creativitat. I, per últim, Helmut, l’explorador, vol veure l’aurora boreal 
perfecta, un fenomen que es produeix sota unes condicions climàtiques molt 
particulars. 
 
TNC: Rem vol recuperar la seva creativitat a Groenlàndia? 
JF: Sí. Perquè, de fet, el rap neix d’un costum dels inuits de Groenlàndia. Entre 
els inuits existeix la tradició de resoldre els conflictes no a través de la lluita (de 
fet, la paraula «guerra» no existeix en la llengua inuit), sinó a través d’un 
combat oral: davant de tota la tribu, un dels dos utilitza l’enginy per acusar o 
insultar l’altre, i després l’altre respon. La tribu debat qui dels dos ha estat més 
enginyós, i aquest és el guanyador del duel. No importa tant qui té raó, sinó 
que es tracta de ser més punyent o de tenir més gràcia. No es tracta d’establir 
justícia, sinó de restablir l’ordre a la tribu. 
D’aquesta tradició, diu el famós raper Eminem, en neix el rap. De la mà del 
xamà, Rem descobreix (o vol creure) que si torna als orígens, serà capaç de 
retrobar la seva veu. 
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TNC: Evidentment, la ruta cap al nord no estarà exempta de dificultats... 
JF: En realitat, passen moltes coses (vents, temporals, fred intens, un ós polar, 
etc.), els personatges es veuran obligats a viure en condicions extremes. A viure 
mesos de nit inacabable i a intentar sobreviure només de la caça. Perduts al bell 
mig del no res. I, en aquestes condicions, els protagonistes de l’obra hauran de 
lluitar contra la seva bogeria, contra el monstre que cadascú porta dins seu. 
 
TNC: Groenlàndia, així doncs, és molt més que una aventura per trobar 
l’antídot d’una malaltia. 
JF: Exacte. Cadascú ha anat a Groenlàndia per motius diferents i secrets, com ja 
hem dit. I al final, hi ha el debat ètic sobre el tema del petroli, perquè la idea de 
Cèsar és aliar-se amb el xamà per fer extraccions petrolíferes a l’illa, tot i les 
conseqüències mediambientals que això comporta per l’ecosistema dels inuit. 
 
TNC: I un xamà seria capaç de permetre que es vulneri l’ecosistema de la seva 
illa? 
JF: És una bona pregunta, que només es pot respondre tenint en compte que 
d’aquí pocs anys, el 2022, Groenlàndia s’independitzarà respecte de Dinamarca. 
Ja han arribat a l’acord, però ara l’illa haurà de trobar els recursos econòmics 
necessaris per subsistir al món ara que no tindran les aportacions econòmiques 
que els arriben de Dinamarca (tenen dèficit negatiu en relació a Dinamarca). 
Vendre la terra a canvi de diners és, evidentment, una alternativa. Tot i que, 
esclar, això crea un debat ètic. A més, els inuit no tenen el concepte de 
propietat privada, i per tant, vendre la terra, per al xamà significa trair el seu 
poble... 
 
TNC: Com es manifesta el xoc cultural entre els inuits i els occidentals? 
JF: Aquest és un dels temes més recurrents de l’obra. Tota l’obra es nodreix 
d’aquest xoc. Hi ha la qüestió del clima, la dels noms, la relació amb la terra, 
amb els seus morts, amb els diners, amb el menjar, amb el sexe... Els 
occidentals veiem l’ecosistema com una piràmide en la qual nosaltres ens 
trobem a la cúspide. Els inuits, en canvi, es veuen al mateix nivell que la resta 
de la natura i dels altres animals, no es creuen per damunt de ningú.  
 
TNC: Els noms de la família occidental... 
JF: Són una metàfora, esclar, perquè Groenlàndia ens parla de l’esfondrament 
d’una civilització, de tot un ordre de coses, una manera de fer que ens ve des 
de l’antiga Roma.   
 
TNC: Hi ha també una lectura sobre l’ecologia. 
JF: Sí. Els occidentals vénen de l’era del plàstic, de la societat filla de l’energia 
barata (petroli). I a Groenlàndia es trobaran amb la conseqüència final de 
l’explotació dels recursos naturals. Probablement, la darrera sorpresa de l’obra, 
que tampoc desvetllarem en aquesta entrevista. 
 
TNC: El missatge de l’obra és que el nostre món s’acaba? 
JF: El missatge de l’obra és que estem destruint l’ecosistema (això és 
innegable), però que hi ha (sempre) un bri d’esperança, la possibilitat d’una 
illa, la capacitat de canviar les coses i de corregir errors. Dos dels personatges 
aconsegueixen trobar un equilibri, una nova manera de fer les coses, de  
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posicionar-se al món. Penso que existeix la possibilitat de retrobar un camí per 
deixar enrere l’era del plàstic, de redreçar el nostre mode de relacionar-nos 
amb el planeta i amb la resta dels seus habitants, però que cal variar hàbits. De 
fet, a molts llocs, en part també aquí, es fa cada dia més.  
 
TNC: Com traslladeu Groenlàndia a la Sala Tallers? 
JF: L’escenografia ens ajuda molt i és molt reveladora i, alhora, suggeridora. 
Una superfície blanca que ho cobreix tot que, alhora, representa una pell de 
d’ós i el gel de l’illa. Evidentment, hi ha més coses i sorpreses que el públic que 
vingui acabarà descobrint. El que sí que puc dir és que l’escenografia s’estén 
sobre un espai molt obert, més que de costum a la Sala Tallers, per transmetre 
la sensació d’immensitat, d’estar perduts en una illa de glaç, l’angoixa de 4 
mesos de foscor, 5 mesos de llum diürna permanent i, és clar, el fred de 
Groenlàndia. 
 
 
 

 
Groenlàndia a l’escenari de la Sala Tallers 
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Set coses que cal saber sobre Groenlàndia (i sobre els inuit) 
 
 
Groenlàndia, de Jordi Faura, ens obre les portes d’un món tan desconegut com 
fascinant: el món dels inuit, els habitants de l’Àrtic. Un paisatge dominat pel gel 
i per una natura superlativa, amb uns costums que l’home occidental no 
sempre pot comprendre. En aquest article us en donem algunes pistes. 
Benvinguts a Groenlàndia! O, com dirien els inuit en la seva llengua:  
Kalaallit Nunaanut tikilluaritsi! 
 
1. El poble dels inuit 
Fins ara els hem conegut com a esquimals, però ens hem d’acostumar a 
anomenar-los inuit. Els inuit són un poble que viu a les regions àrtiques 
d’Europa i Nord-amèrica, bàsicament a Alaska, el Canadà, Groenlàndia i de la 

regió de Chukotka, a Rússia. La seva cultura mil·lenària té trets com la igualtat 
d’homes i dones, el respecte profund per la natura i l’alfabetització de tots els 
seus habitants. La família occidental de Groenlàndia haurà d’aliar-se amb els 
inuit per sobreviure al Gran Nord.  
 
2. Els inuit i la natura 
Groenlàndia comença amb el sacrifici d’un animal caçat. Quan les dones inuit 
esquarteren una presa de caça celebren un ritual per agrair a l’animal que 
serveixi de menjar per als humans, i perquè la seva ànima pugui ascendir 
lliurement al cel dels esperits. La cultura inuit se sent profundament vinculada 
amb la natura, i això és imprescindible per entendre la seva actitud envers la 
vida: no veuen l’espècie humana com la cúspide d’una piràmide evolutiva, sinó 
com la part d’un sistema horitzontal on tots els animals (éssers humans 
inclosos) som iguals. 
 
3. La terra del glaç permanent 
Una part de Groenlàndia es troba sota una capa de glaç permanent. Els estudis 
han demostrat que aquest gel mil·lenari, anomenat en anglès permafrost, 
pertany a aigües que, abans del moviment de les plaques tectòniques, eren 
aigües tropicals. I sembla mentida, però al voltant d’aquesta capa de gel es mou 
tot un ecosistema format per animals com caribús, óssos polars, foques... i 
vegetació. Al nord de l’illa creix una flor que s’alimenta de les aigües del 
permafrost, i la recerca d’aquesta flor serà el gran objectiu de l’expedició dels 
protagonistes de Groenlàndia. Els inuit, que conviuen amb el gel i el respecten, 
tenen un proverbi que diu així: «sigues com el gel, transparent, però capaç 
d’atrapar-ho tot en el seu interior.» 
 
4. El país del fred 
Els protagonistes de Groenlàndia hauran d’enfrontar-se a condicions 
climàtiques terriblement adverses. Segons la temperatura i el vent, es pot 
arribar a una sensació tèrmica per sota dels -60ºC. Els vents catabàtics, que 
travessen l’illa de Groenlàndia, són capaços d’arribar a velocitats de vertigen, i 
quan bufen amb força posen en perill tota forma de vida. 
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5. L’última gran bossa de petroli 
Se sap que al nord de Groenlàndia hi ha l’última gran bossa de petroli encara 
per explotar. De moment, el clima àrtic sever n’ha impedit la perforació, però 
qui sap si el canvi climàtic ho farà possible. A Groenlàndia, Jordi Faura parteix 
d’aquesta premissa. Cèsar, el pare de família, vol aprofitar el viatge per tancar 
el negoci més important de la seva vida. Sap que els groenlandesos, que l’any 
2021 tenen pactada la independència respecte de Dinamarca, necessitaran una 
injecció econòmica important, i ell està disposat a ajudar-los, a canvi de la seva 
porció del pastís de l’or negre... 
 
6. Els duels cantats, l’origen del rap 
En un moment de l’espectacle, Ròmul i Rem es barallen i el xamà inuit els 
demana que solucionin el seu conflicte amb un duel cantat. Els inuit no tenen 
la paraula «guerra» en el seu vocabulari, i tradicionalment es determinava qui 
era guanyador o perdedor d’una disputa (excepte en el cas d’assassinat) 
mitjançant un duel cantat, és a dir, la improvisació de poemes satírics. El raper 
Eminem afirma que aquest és l’origen de la música rap, i és per això que Rem 
decideix anar a Groenlàndia: està convençut que a la terra dels inuit recuperarà 
la inspiració musical. 
 
7. L’aurora boreal 
Diuen que és l’espectacle més sublim que ens pot oferir la natura. L’aurora 
boreal només es pot veure a les zones polars i amb determinades 
circumstàncies atmosfèriques (poca humitat i temperatures baixes). A 
Groenlàndia és molt comú veure-la durant el llarg i fosc hivern àrtic, però 
Helmut, l’antropòleg de l’expedició de Groenlàndia, té una ambició secreta: vol 
contemplar l’aurora boreal perfecta, un fenomen atmosfèric que mai ningú ha 
estat capaç de veure. Ho aconseguirà?  
 

 
Foto: Francesc Bailón 
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Entrevista amb Francesc Bailón 
 
«Quan has pogut respirar la pau i el silenci de Groenlàndia, quedes atrapat per 
sempre.» 
«Amb Groenlàndia tenim l’oportunitat única de retre homenatge a un poble 
magnífic: els inuit» 
 
La vida, de vegades, ens porta per camins insòlits. Aquest és el cas de Francesc 
Bailón. Català de naixement, occidental d’educació però inuit per convicció, 
l’atzar el va acabar portant a l’Àrtic. I el Gran Nord el va captivar de tal manera 
que va deixar la seva feina d’administratiu per dedicar-se de ple a investigar la 
cultura inuit. Ara és guia turístic de l’Àrtic, conferenciant i articulista, i acaba 
de publicar el llibre Los poetas del Ártico (Guadalturia, 2012). A Groenlàndia, 
de Jordi Faura, Francesc Bailón assessora la companyia sobre la cultura inuit i 
sobre com s’han de moure per la terra del gel. En aquesta entrevista ens explica 
alguns dels secrets d’aquesta cultura tan desconeguda com fascinant.  
 
TNC: Si algú et pregunta a què et dediques, què li respons? 
Francesc Bailón: Jo visc de fer classes i conferències, de muntar activitats per 
als nens, per a les escoles, centres cívics. També faig de guia turístic i cultural 
tant al Canadà com a Groenlàndia. A més, escric articles i acabo de publicar el 
llibre Los poetas del Ártico. Ah, i encara que no em suposi cap remuneració 
econòmica, també estic a l’Associació de Constructors d’Iglús de Catalunya. 
 
TNC: De constructors d’iglús? 
FB: Sí! Ensenyem a la gent a construir iglús. Els anem a fer a La Molina, és una 
activitat increïble. Quan fem les trobades, podem arribar a construir entre 30 i 
40 iglús en unes hores. Després, hi passem la nit. 
Els iglús són la millor forma d’aïllament a l’Àrtic. El problema és que avui dia, 
amb les noves tecnologies, els inuit s’estimen més dormir en refugis de fusta 
prefabricats o unint un parell de trineus amb lones i pell de caribú. I això que 
ells ho tenen més fàcil que nosaltres, per construir iglús! 
 
TNC: Per què? 
FB: Doncs perquè ells poden fer-ne de gel, mentre que al Pirineu els hem de fer 
de neu, i això implica que s’ha de premsar, i que no és tan dura. Pensa que 
existeixen molts tipus de neu, de la mateixa manera que la neu té molts colors 
diferents. 
 
TNC: Per què et vas decantar per la cultura inuit quan vas acabar els teus 
estudis d’antropologia? 
FB: Dedicar els teus estudis a un poble concret té implicacions molt profundes. 
No només pel que fa a temps i dedicació, sinó també pel que fa a compromís i 
sacrifici personal. De fet, a Catalunya hi ha molt pocs antropòlegs «de camp». 
N’hi ha més «de despatx», perquè és molt més fàcil i no implica tants riscs. 
Des de ben petit, sempre havia sentit molta atracció pel món dels esquimals, 
pels óssos polars, pels iglús... però evidentment, l’Àrtic sempre m’havia fet molt 
respecte, per les condicions climàtiques, perquè és un món molt desconegut per 
nosaltres. No hi ha gaire gent que hi hagi anat. 
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Tot i així, el 1997, amb 29 anys, vaig llegir en un llibre que els inuit tenien el 
costum de solucionar els conflictes de la comunitat, excepte l’assassinat, 
mitjançant la improvisació de cançons o poemes. «Un poble que no recorre a la 
violència física, sinó lingüística, per solucionar els seus conflictes ha de ser molt 
ric!», vaig pensar. Els inuit tenen un proverbi que diu: «la llengua és l’únic 
instrument que s’esmola amb l’ús». Brutal. Això va fer que m’acabés de 
decidir, ho vaig prendre com un senyal. I des d’aleshores he fet quinze viatges a 
l’Àrtic.  
 
TNC: Defineix-me en un paràgraf què significa Groenlàndia per a tu. 
FB: Groenlàndia s’ha convertit en la meva segona llar, perquè és on es troben 
els inuit més tradicionals. No només és la meva feina, és la meva passió i la 
meva vida. És com l’aire que respiro. Necessito anar-hi com a mínim un cop 
l’any, perquè allà deixo enrere els egoismes, les trifulgues polítiques, 
econòmiques de la societat occidental, i entro en un contacte més íntim amb la 
natura, amb l’entorn. Això, nosaltres, els occidentals, ho hem anat perdent, i a 
Groenlàndia encara ho pots trobar. La pau, el silenci, la solitud, la tranquil·litat, 
existeixen a Groenlàndia, no de la manera que els entenem aquí sinó de 
manera absoluta. I quan ho has tingut, quan has pogut respirar aquella pau i 
aquell silenci, t’atrapa per sempre. 
 
TNC: Aquí no coneixem gens bé la cultura inuit. Hem de començar a oblidar-
nos del terme esquimal i parlar dels inuit? 
FB: Es tracta del mateix poble, però per als inuit, «esquimal» és un terme 
despectiu per dos motius. El primer, perquè ells no s’han anomenat a si 
mateixos «esquimals». Els inuit, que són un dels pocs pobles on no existeix la 
paraula «guerra» perquè no la practiquen, només s’han hagut de defensar en 
alguna ocasió contra els indis nord-americans. Aquests grups d’indis entraven 
en els poblats inuit, els saquejaven i n’exterminaven la població. Doncs bé, són 
precisament els indis els qui van batejar els inuit com a «esquimals», que té 
dues accepcions: «menjadors de carn crua» i «constructors de raquetes de 
neu». En tot cas, era un nom de to despectiu, i per això als inuit no els agrada. 
De fet, l’any 1977 els inuit van decidir, a la primera Inuit Circumpolar 
Conference, eliminar per sempre el terme «esquimal» i acceptar només «inuit». 
A partir d’aleshores, als documents oficials de la gran majoria de països 
s’utilitza únicament la paraula «inuit». És el cas de Catalunya, on el terme està 
acceptat, però curiosament, no és el cas d’Espanya: la Real Academia Española 
no inclou «inuit» en el seu diccionari. Una de les tristes excepcions mundials. 
 
TNC: No coneixem gens bé la cultura inuit... 
FB: Ens ha arribat molta informació distorsionada d’aquest poble. Una de les 
coses que m’agraden més de Groenlàndia és que Jordi Faura està sent molt 
estricte a l’hora de parlar del poble inuit. Una de les grans virtuts d’aquest 
muntatge és que ens ofereix una visió completament realista dels inuit.  
Altres tòpics que podem desmuntar: el «petó esquimal». Els inuit, amb el nas, 
no es fan petons, s’oloren. O que et cedeixen la dona. No es tracta d’arribar a 
Groenlàndia i trobar-te a totes les dones inuit disponibles. Això no vol dir que 
si passes molt temps allà i tens una estreta relació amb un matrimoni, no 
puguis tenir una relació sexual amb la dona. Però això ja forma part de la 
mentalitat sexual dels inuit, que és molt oberta i no té tants tabús com la 
nostra. És una societat on els homes intercanvien les dones... o on les dones 
intercanvien els homes, perquè s’ha de fer d’acord mutu. 



Groenlàndia 
Jordi Faura 
Sala Tallers 

 

  
 

 14 

 
TNC: Però existeix el concepte de gelosia, suposo... 
FB: Sí que existeix. L’origen de l’intercanvi de dones ve de fa molt temps: quan 
els homes sortien a caçar no es podien endur la dona si aquesta estava 
embarassada (perquè viatjar en trineu és perillós per al fetus). En aquests casos, 
els caçadors intercanviaven la dona amb algun amic. Era un símbol d’amistat. 
Avui dia l’intercanvi es fa per diversió, però hi ha diversos requisits: el primer, 
no enamorar-se’n, però també que les quatre parts hi estiguin d’acord. Ara, 
quan alguna de les quatre parts no ho accepta i una parella continua amb 
l’intercanvi, greu problema. Hi ha molts casos d’homes que maten la dona i 
després se suïciden a causa de la gelosia. 
 
TNC: Què en pensen, els inuit, dels avenços tecnològics que els arriben 
d’occident? 
FB: Per entendre què en pensen, hem de tenir en compte un detall important: 
del segle XIX a mitjans del segle XX, els inuit van rebre la visita de molts 
missioners, exploradors i baleners, que van introduir l’alcohol, les armes de foc 
i el cristianisme a la seva societat, tres elements que van afectar molt el poble. 
A això hi hem de sumar que a la dècada de 1950 els governs nord-americà, 
canadenc i danès van agrupar tota la població inuit, que vivia dispersa, en 
ciutats, amb l’afany de poder-los controlar millor (recordem que estàvem en 
plena guerra freda). Tot això va fer que hi hagués un gran perill de pèrdua 
d’identitat, i a la dècada de 1970 els inuit estaven a punt de desaparèixer. 
Per sort, els inuit són el primer poble del món plenament alfabetitzat, i se’n van 
sortir. Van entendre que l’única opció que tenien, si volien que la seva identitat 
col·lectiva sobrevisqués, era enfrontar-se a l’home blanc amb les seves armes. 
Van aprendre anglès, francès o danès segons el territori on visquessin (els 
groenlandesos, per exemple, saben quatre idiomes des de ben petits: el seu 
dialecte, el groenlandès, el danès i l’anglès), i van fer carreres universitàries. A 
més, van incorporar els avenços tecnològics per al seu profit, mantenint un 
equilibri amb el món tradicional. Gràcies a aquesta estratègia, avui és molt fàcil 
arribar a un poble completament aïllat a Groenlàndia i trobar-te un caçador 
poliglota, que condueix un trineu de gossos i que fa servir el mòbil per 
comunicar-se amb els altres caçadors. Ah, i que a casa seva té televisió de 
plasma, equip de música i Internet. Això sí, quan surt de casa, aquesta persona 
oblida totes aquestes comoditats i es transforma en un autèntic caçador. 
 
TNC: Això vol dir que avui dia, quan els inuit eduquen els seus fills, ho fan 
conscienciant-los de tot això, que han d’utilitzar els avenços tecnològics sense 
oblidar qui són? 
FB: Sí, des de ben petits, als nens se’ls inculca tot això, però hi ha un risc. A 
Groenlàndia hi ha una taxa d’alcoholisme molt elevada, i les famílies que el 
pateixen no es preocupen d’educar els seus fills. Aquests nens, sense la 
formació adequada, arriben als catorze anys i veuen a través d’Internet com és 
la vida de nois i noies de la seva edat a occident. I, com es pot comprendre, no 
poden entendre què hi fan ells, a Groenlàndia, amb la seva família, en aquelles 
condicions extremes de meteorologia... i molts d’ells acaben suïcidant-se. 
Evidentment, les tecnologies són una arma de doble tall. Cal que les famílies 
ensenyin als seus fills a utilitzar els avenços tecnològics, però sense oblidar què 
significa ser inuit. 
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TNC: És curiós que els adolescents inuit puguin sentir aquesta enveja de la vida 
occidental, però al mateix temps molts occidentals desitgem una vida com la dels 
inuit, en comunió amb la natura, pura, amb espai per al silenci, per a la pau. 
FB: És cert, i aquesta admiració em va dur fins a Groenlàndia. Hem de tenir en 
compte, però, que la convivència sota unes condicions tan extremes sí que 
implica determinats sacrificis. Per exemple, una de les coses que em va cridar 
més l’atenció és que els pares deixen els nens petits a l’exterior de les botigues 
quan van a comprar, perquè s’acostumin al fred. I estem parlant de pobles on 
es pot arribar a una sensació tèrmica de -65ºC! I si no els deixen fora, els posen 
sobre els congeladors. Pensa que hi ha pobles on els nens aprenen a anar en 
trineu abans que a caminar. 
 
TNC: Has parlat molt de les condicions climàtiques extremes, i de fet, a l’obra 
Groenlàndia, un dels temes principals és sobreviure en aquestes circumstàncies. 
Tot i això, si et fixes en la temperatura mitjana de les ciutats de Groenlàndia, 
no és gaire més freda que a moltes ciutats del nord d’Europa... 
FB: És que no podem basar-nos només en la temperatura per saber el fred que 
fa. No és el mateix temperatura que sensació tèrmica. Pensa que a Groenlàndia 
hi ha vents catabàtics. El vent del nord fa que, encara que «només» estiguis a -
15ºC, tinguis una sensació tèrmica que pot arribar a -60ºC. A més, hi ha vents 
que poden arribar a 350 km/h. Cal tenir en compte la temperatura, però només 
és un factor. Pots estar a -30ºC i estar de conya sota el sol (ben abrigat, això sí), 
i estar a -10ºC i patir per la teva vida. En això, el vent ho és tot.  
 
TNC: Com et sents, sota una temperatura de -40ºC o -50ºC? Com pots 
sobreviure-hi? 
FB: En primer lloc, no pensant-hi. I en segon lloc, movent-te de manera 
constant. Moure’t és el que et permet viure, perquè si t’atures pots morir 
d’hipotèrmia. Evidentment, també és important anar ben abrigat. I hi ha molts 
petits trucs, com ara mastegar xiclet, que fa que no se’t congeli la zona de la 
mandíbula, beure molta aigua i menjar carn crua. 
 
TNC: Has tingut por per la teva vida, a Groenlàndia? 
FB: Sempre que vaig a una expedició. Pensa que quan surts en trineu amb 
gossos, saps quan marxes però no quan tornes. En tot cas, has de dipositar la 
confiança en els caçadors que van amb tu, la teva vida depèn de la seva. I la 
mortalitat dels caçadors és alta, perquè corren un perill constant: el mar se’ls 
pot obrir, poden patir accidents, els pot atacar un animal... i tot això et pot 
passar a tu. El risc, està clar, existeix. 
 
TNC: Com veus el muntatge de Jordi Faura, Groenlàndia? El que els 
espectadors hi podrem veure és coherent? 
FB: Crec que s’està treballant molt i molt bé en aquest sentit. Ja he dit abans 
que em sembla un dels grans valors de l’obra, que els espectadors puguin veure 
un retrat de la vida i la societat inuit amb la màxima veracitat. I això, aquí, no 
s’havia vist mai. 
 
TNC: Quina ha estat la teva feina, com a assessor de cultura inuit? 
FB: M’he encarregat de supervisar tot el que passa a l’obra. No només els noms 
dels personatges, o algunes expressions en groenlandès, sinó detalls relacionats 
amb la versemblança de l’obra. Te’n poso alguns exemples pràctics: 
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Per exemple, hi ha un moment en què els personatges se separen per fer una 
expedició. Una separació d’aquest tipus a Groenlàndia és molt dràstica, perquè 
els dos grups se’n van a indrets que desconeixen per complet, sota unes 
condicions extremes... i no saben si es tornaran a veure mai més. Evidentment, 
quan expliquen que se n’han d’anar, ho han de fer amb veu ferma, però 
tremolosa, perquè han de tenir por. La meva tasca és recordar als actors que 
estan en condicions extremes, i que les reaccions són diferents sota aquest 
context. 
Un altre exemple: quan Helmut, l’antropòleg de l’expedició, parla de les 
condicions extremes de Groenlàndia, no ho pot fer com si fos una ruta turística. 
Els ha de fer por. Perquè la por és el que els pot salvar la vida. 
 
TNC: Evidentment, el fred ho condiciona tot. 
FB: Exacte. Com a anècdota, deixa’m dir-te que una de les recomanacions que 
he fet als actors és que, per comprendre com han de parlar, han de sortir al 
balcó, o a la terrassa, en màniga curta, amb la mínima roba possible, de nit, i dir 
el text allà. Així podran entendre una mica com han d’afrontar els diàlegs. 
Tot plegat són petits detalls que potser molts espectadors passarien per alt, però 
em toca vetllar perquè el muntatge sigui versemblant. Coses petites, com que si 
un personatge beu aigua, no pot deixar l’ampolla a terra, perquè l’aigua es 
congelaria en menys d’un minut. Tampoc poden escriure amb bolígraf, sinó 
amb llapis, perquè la tinta es congela. En fi, moltes coses petites. 
 
TNC: Coses petites però molt importants per garantir la coherència de 
l’espectacle. 
FB: Penso que tenim una oportunitat única de retre homenatge a un poble 
magnífic com és el dels inuit, i crec que ho estem aprofitant, i que això, per a 
l’espectador, pot ser molt interessant. Això fa que a Groenlàndia ens hàgim 
permès unes petites llicències. Per exemple, el nom del xamà, Qitdlarssuaq, no 
era groenlandès, sinó un inuit de la terra de Buffin. Però crec que era 
important que hi sortís, perquè Qitdlarssuaq va ser qui va liderar la darrera 
gran migració inuit des de Baffin fins a Groenlàndia, i qui va introduir a la 
cultura inuit l’ús de l’iglú de neu, el caiac i l’arpó, tres elements extraordinaris. 
És un xamà amb una història viva al darrere. També hem modificat la situació 
geogràfica d’alguns dels llocs que hi surten, però tot està fet a consciència. A 
Groenlàndia s’està treballant amb molt rigor. 
 
TNC: Què n’esperes, de Groenlàndia? 
FB: Espero que el muntatge pugui obrir els ulls a un món nou, diferent, als 
espectadors que no hagin estat a Groenlàndia. També, evidentment, espero que 
qui hi hagi estat tingui la possibilitat de recordar aquell país meravellós. També 
espero que l’obra ens ajudi a veure els inuit d’una manera menys estereotipada 
i distorsionada, perquè és un poble amb una tradició riquíssima, que val molt la 
pena de conèixer. En aquest muntatge, l’espectador veurà Groenlàndia en el 
seu estat més pur. 
I per últim, personalment, puc dir que ha estat una experiència enriquidora i 
apassionant. Fins ara no havia tingut l’oportunitat de conèixer el teatre des de 
dins. Tant en Jordi [Faura] com l’Abel [Coll] com la resta de l’equip artístic 
m’agraeixen sovint la paciència i l’esforç, però d’alguna manera sento que sóc 
jo qui els ha d’agrair que m’hagin ensenyat per dins com es fa una obra de 
teatre. Em sento un privilegiat, i molt orgullós d’haver-hi participat. 
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Així parlà Tupek 
 

El rap de Rem 
 

Música: Lucas Ariel Vallejos 
Lletra: Jordi Faura 
Vídeo: Alfonso Ferri 
Intèrpret: Òscar Castellví 
 

Podeu veure’l aquí: 
http://www.tnc.cat/ca/mesinfo-
article-groenlandia-el-rap-de-rem 
 

 

 
Rem 
(Parlatto)  
 
Aquí Paul Tupek des de Miami,  
des del jacuzzi de la mama, 
l’últim tema amb emoció 
l’últim vers per Roma Producció 
dedicat al parell de creus,  
les creus que m’han tocat: 
Ei, emperador i emperadora, 
amos de la Carta Magna,  
aquí en teniu 2 pel gust d’1 
i 1 pel gust de tots. 
L’ovella negre s’ha canviat el nom:   
Paul MotherFucker Tupek. 
 
The sun always shines in Miami. 
Welcome to Miami. (x2)  
 
Aquesta és la nova versió, 
he fet alguna lliure aportació, 
alguna correcció al guió 
tot fet amb profunda devoció. 
No us perdeu cap detall, 
ara arriba tota l’acció. 
 
Mira, la història ha canviat 
la sang se m’ha podrit 
la carn se m’ha cremat 
les ganes de jugar ja m’han passat. 
Els tatuatges ja no tapen les ferides 
són marques de fotos negatives: 
Obro les nafres en canal 
i les omplo totes de sal. 
 
Provo de veure quanta sang em raja 
i què passa, si no em tapo 
l’hemorràgia? 
 

 
 
 
M’he llevat i feia un dia bonic i 
assolellat 
i he pensat: 
Rem, ets un bastard afortunat, 
un dels pocs privilegiats 
que pot gaudir dels fruits daurats. 
Obro el finestral 
sóc en un palau reial 
i miro cap avall: 
Tot és festa i carnaval.  
 
(Crit) Escolta el meu flow. 
 
He pixat sang a la piscina de la Roma 
damunt d’una estàtua de Cupido 
que follava amb la Madonna 
mentre els mirava la matrona,  
i us juro que no és broma.  
 
Surto al carrer,  
i tothom porta sandàlies: 
Som a l’antiga Roma  
i la «prota» és un lloba 
que parla rere un àlies.  
Té milers de feligresos  
que la volen estimar,  
llepen per on trepitja 
no poden deixar-la 
 d’adorar.  
 
La lloba s’arrossega fins el riu 
i quan és a la riba,  
sabeu què fa la meretriu? 
Adormir-se, tranquil·la, 
és al seu niu. 
 



Groenlàndia 
Jordi Faura 
Sala Tallers 

 

  
 

 18 

 
Quan desperta del seu son,  
allà se’ls ha trobat: 
els dos cadells perduts 
que són apadrinats 
són adoptats 
agermanats  
alletats 
amarats 
arrapats  
a la mamella 
de la femella d’un tità,  
el lloc més ideal i equilibrat 
per un parell de cadells 
iguals 
clavats 
travats  
pastats 
els dos cadells 
dos miralls  
vitralls 
cristalls 
que són com dos talls 
de tan semblants, sí, 
dues gotes de petroli 
que de tan iguals, sí 
família de sang, 
de tan iguals que són 
no s’assemblen en res.  
 
La lloba puta ferida, 
s’ha quedat amb els dos cadells, 
que estaven a la riba 
en un parc temàtic de bordells.  
A un el bateja Ròmul 
i l’altre, Rem es dirà.   
La lloba menja carn de qualitat 
i amb les restes, què en farà? 
Van directes a solidaritat 
envasat 
tancat 
acordonat 
precintat 
a pany i forrellat 
en paquets i farcellets 
els omplim de caramelets. 
 
Ara tenen 6 anyets  
són dos nens petitets, 
Ròmul i Rem 
Rem i Ròmul, 
dos infants analfabets.  

Els monstres es baten en duel: 
En Rem, vestit de Pare Noël, 
l’altre sempre més fresquet 
en pilota picada des de petitet.  
 
Ell és un cabró, 
jo el germà petit de la por.  
És aquest el meu temor: 
La lloba et dóna de mamar 
et fa tenir ganes de gastar 
cremar 
trencar 
carburar 
depravar 
devorar 
anhelar 
ambicionar. 
I si un dia de la carrossa vols baixar, 
qui la podrà parar? 
 
M’he fet gran i creix la por, 
ara tinc mala astrugància, 
una estranya sensació d’esgarrifança, 
la fel m’amarga la rondalla 
perquè jo no sóc Ròmul  
jo sóc Rem 
perquè sóc Rem  
i no Ròmul, 
Rem i Ròmul 
Ròmul i Rem. 
Per què és tan important ser en 
Ròmul i no en Rem? 
Per què tothom vol ser en Ròmul i 
ningú en Rem? 
Perquè al final de la llegenda,  
al final de la versió, 
encara ens passa el mateix, 
el fat no ens treu el morrió: 
Al final  
és Ròmul  
qui mata Rem. (x2 Rever.) 
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Jordi Faura 
Autor, Dramaturg i Director 
 
Ha estudiat Direcció Escènica i 
Dramatúrgia, a l’Institut del Teatre, 
Études Théâtrales, a l’Université 
Sorbonne de Paris, al Seminari 
Internacional de Escriptura Teatral de 
San Miniato (Itàlia) i a l’Obrador de la 
Sala Beckett. Interpretació, a Institut 
del Teatre i al Col·legi del Teatre i 
Filosofia a Universitat de Barcelona. 
 
Autor de més de quinze textos teatrals 
entre els quals ha dirigit Hikikomori 
(Villarroel), Natura morta (Sala 
Beckett), La fàbrica de la felicitat 
(Tantarantana), Ser un altre 
(Tantarantana) o l’òpera Alba Eterna 
(Teatre Fortuny) i les dramatúrgies de 
L’illa dels Monzons (La Villarroel), La 
Sorra i l’Acadèmia (Espai Brossa),  

 

Amputation (Teatre Romea), La terra es baixa i bruta i erma... (Teatre Romea) i 
Un llop fugint d’un eixam de trons (Teatre Romea), entre d’altres.  
 
Ha rebut una dotzena de premis entre els que destaquen el Premi de Teatre 
Ciutat d’Alzira per Natura Morta (Edicions Bromera), XXII Premi de Teatre 
Ciutat de València i Premi Ramon Vinyes per Hikikomori (Edicions Bromera), 
Premi Bartrina de teatre per La sala de espera (Arola), Premi les Talúries XVII, 
per Selva Negra, Premi Josep Farré i Gual, Premi al Millor Espectacle i 
Nominació a Millor Director de la X Mostra de Teatre per Ser un altre i Finalista 
al Premi Internacional Stückemarkt de Berlín 2009, per Natura Morta, i el 2011 
per La fàbrica de la felicitat, entre d’altres.  
 
Ha treballat d’assesor del CoNCA, d’ajudant de direcció d’òpera al Liceu i a la 
KomischeOper de Berlin. 
 
És professor de Dramatúrgia i Interpretació a la escola d’Art Dramàtic Eòlia de 
Barcelona. 
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Abel Coll 
Adjunt a la direcció i escenografia 
 
Treballs com a director: My way de Jordi Faura. Nau Ivanow. 2011; El senyor 
de les mosques 2.0. Versió lliure d’Abel Coll. Versus Teatre. 2010; Un llop 
fugint d’un eixam de trons de Jordi Faura. Teatre Romea. 2010; Alba eterna 
(òpera) d’Albert Guinovart i Jordi Faura. CAER. 2009; La fàbrica de la felicitat 
de Jordi Faura. Teatre Tantarantana. 2009; La terra és baix i bruta i erma de 
Jordi Faura. Teatre Romea. 2009; Hikikomori de Jordi Faura. Sala Villarroel. 
2009; La sorra i l'acadèmia de Joan Brossa. Espai Brossa. 2008; Amputation de 
Jordi Faura. Teatre Romea. 2007; Sam de Samuel Beckett. Sala Beckett. 2006; 
Baal de Bertolt Brecht. Teatre Tantarantana. 2004; Perversitat sexual a Chicago 
de David Mamet. Teatre Tantarantana. 2003 
 

Escenografies: My way; L’illa dels monzons; El senyor de les mosques 2.0; Alba 
eterna; La fàbrica de la felicitat; Hikikomori; La sorra i l'acadèmia; Amputation; 
Sam; Baal; Perversitat sexual a Chicago. 
 

Actor. Teatre: Els antiquaris de Gerard Vàzquez. Dir. Ever Blanchet. Teatre 
Gaudí. 2011; Un llop fugint d’un eixam de trons de Jordi Faura. Teatre Romea. 
2010; La casa en obres de Blai Bonet. Dir. Pep Tosar. Círcol Maldà. 2009; El 
coronel ocell de Hristo Boitxev. Dir. Martí Torres. Teatre Raval. 2008; La sorra i 
l'acadèmia de Joan Brossa. Espai Brossa. 2008); L'esvoranc de J. M. Miró. Dir. 
Martí Torres. Teatre Raval. 2007; Amputation de Jordi Faura. Teatre Romea. 
2007; Wozzeck d’Alban Berg. Dir. Calixto Bieito. Gran Teatre del Liceu. 2006; 
Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. Dir. Txell Roda. Acces Teatre. 2006; Ballet 
Béjart Lausanne. Dir. Maurice Béjart. Gran Teatre del Liceu. 2005; Peter 
Grimes de Britten. Dir. Lluís Pasqual. Gran Teatre del Liceu. 2004; Sallinger de 
Bernard-Marie Koltès. Dir. Carme Portaceli. Mercat de les flors. 2002; Estricta 
vigilància de Genet. Dir. Pere Riera. Teatre Malic. 1999 
Cinema i televisió: El cor de la ciutat. Dir. Esteve Rovira. TV3. 2008-2009; Va a 
ser que nadie es perfecto. Dir. Joaquim Oristrell. 2005; El habitante incierto. 
Dir. Guillem Morales. 2004; Mirall trencat. Dir. Orestes Lara. TV3. 2002 
 

Ajudant de dirección: Els 39 esglaons de P.Barlow. Dir. Abel Folk. Club Capitol. 
2012; El mentider de Jean Cocteau. Dir. Damià Barbany. Espai Brossa. 2007; 
Plataforma de M. Houellebecq. Dir. Calixto Bieito. Teatre Romea. 2006; Obra 
vista de Jordi Prat. Sala Beckett. 2005; Lear d’Edward Bond. Dir. Carme 
Portaceli. Teatre Lliure. 2004; Sallinger de Bernard-Marie koltès. Dir. Carme 
Portaceli. Mercat de les flors. 2003; Cara de foc de M.V.Mayenburg. Dir. Carme 
Portaceli. Teatre Lliure. 2003 
 

Creador del festival Shakespeare de Santa Susanna el 2003. 
 

Docència: professor d’interpretació a l’escola Eòlia de Barcelona els cursos 
2009/10 i 2012/13. 
 

Premis: millor espectacle i premi de votació popular a la VII Mostra de Teatre 
de Barcelona 2003 per Perversitat sexual a Chicago. 
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Nídia Tusal 
Vestuari 
 
Graduat superior en disseny de moda a l'escola de disseny Bau (2001-2005). 
Seminari d'Estampació i Serigrafia i de confecció a Bau (2005). Postgrau de 
Vestuari de Teatre, Cinema i Televisió a l'escola de disseny Felicidad Duce 
(2004). Curs d'Escenografia a Bau (2003). 
 
Disseny de vestuari per a teatre, cinema i televisió:  
Adreça Desconeguda. Dir. Lluís Homar. Teatre Villarroel. Barcelona. 2013; 
Colon-ring (el anillo de los nibelungos). Dir. Valentina Carrasco. Teatro Colón. 
Buenos Aires. 2012; L'hora en que res sabíem els uns dels altres Dir. Pep Pla. 
Teatre Principal. Terrassa (co-disseny amb Míriam Compte). 2011; Escaldes 
Capital de la Cultura Catalana (Cerimònia d'innauguració ) Dir. Ester Nadal. 
Andorra. 2011; Els Pastorets dins d'un Pessebre Dir. Sergi Vallès. Andorra. 
2011; Badomies. Dir. Ester Nadal. Teatre (co-disseny amb Míriam Compte). 
2010; Banquet d'Històries. Cia. deParranda. Manresa. 2010; Cabaret español. 
Dir. Pere Pinyol. Expo Shangai. 2010; Els Pastorets de Sant Julià. Dir. Sergi 
Vallès. Andorra. 2009; Alba Eterna. Dir. Jordi Faura i Abel Coll. Teatre fortuny. 
Reus. 2009; L'aneguet Lleig. Dir. Albert Gràcia. Barcelona. 2009; La 
Silibararera. Cia.elnacionalnoensvol. Dir. Ester Nadal. Teatre Gaudí Barcelona. 
2009; Stokölm. Dir. Marc Martínez. Teatre Borràs. Barcelona. 2009; XII Gala 
Premis Max. Dir. Pere Pinyol. Gran Canaria. 2009; Un tè a la menta. Orquestra 
Àrab de Barceloa. Dir. Marc Hervàs. Caixa Forum. Barcelona. 2009; Boeing 
Boeing. Dir. Alexander Herold. Teatre Coliseum i Teatre Apolo. 2009; Dublin 
Carol. Dir.Manel Dueso. Sala Beckett. Barcelona. 2008; Un Tramvia Anomenat 
Desig. Dir. Ester Nadal. Teatre Comunal d'Andorra i Sala Muntaner. 2008; Una 
nit al museu. Cia Gralla. Dir Notxa. Teatre Aurora. Igualada. 2008; Ensam. Dir. 
Teresa Vilardell. Teatre Nacional de Catalunya. 2008; Revetlla. Cia. 
Deparranda. Teatre Aurora. Igualada. 2008; 6GOYA6 Bicentenario 2 de mayo. 
Dir. Pere Pinyol. Madrid. 2008; ZOO (TV). Diagonal Televisió i TV3. 2008; XI 
Gala dels Premis Max Dir. Pere Pinyol i José MªRoca. Sevilla. 2008; Nadar 
(Cinema llargmetratge). Dir. Carla Subirana. Benecé Produccions. 2008; 
Restitutio Dir. Iban Beltran. Ruïnes d'Empuries. 2008; Infregganti. Cia. 
Botonverbenero. Teatre Aurora. Igualada. 2008; Gala d'Innauguració Fira del 
Llibre de Frankfurt Dir. Joan Ollé. 2008; Sel·laginèles o Tragèdia d'una cabra. 
Cia. Elnacionalnoensvol. Malgrat de Mar. 2007; Els show de las negras culonas. 
Cia. Botonverbenero. Teatre Mercantil. Igualada. 2007; Fragilitats. Dir. Mercè 
Boronat i Anna Lizaràn. Cercle Belles Arts. Sabadell. 2006; El Sarau. Cia. 
deParranda. Mostra Xarxa Igualada. 2005;  
 
Diverses ajudanties amb Lluc Castells, Míriam Compte, Nina Pawlowsky, María 
Araujo, entre d’altres. 
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Roc Laín 
Il·luminació 
 
Dissenys d’il.luminació: 
Pel teatre del Sol de Sabadell ha dissenyat conjuntament amb l’Albert Pastor: 
La comèdia dels errors, Un tramvia anomenat Desig, L’Inspector General, La 
vuina, Fama. 
Disseny dels diferents espectacles de la companyia Estenedor Teatre de Titelles.  
El 2001 disseny dels Pastorets al Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell. 
Per Atrezzo produccions ha fet el disseny de La muda (Banyoles, 2002). 
Per Manflota Teatre ha realitzat el disseny de llums de l’obra El Dia de les 
Bones Persones (Nules, 2004). 
Ha fet el disseny i realitzat les gires de l’espectacle Tot bufant de la productora 
PxMusic. 
Disseny (amb l’Albert Pastor), producció tècnica de llums, muntatge i 
programació del Musical Fama (Barcelona 2004). 
Redisseny, producció tècnica de llums, muntatge i programació del Musical 
Fama (Madrid, 2006). 
El Maig del 2006 realitza a petició de la Sala La Planeta de Girona el disseny de 
l’obra Sam de Samuel Becket. 
Disseny del musical Joseph i l’increible abric en tecnicolor al Teatre del Sol de 
Sabadell (novembre 2006). 
Disseny de l’obra Qui te por de Virginia Wolf a la Sala 2 del Teatre del Sol de 
Sabadell (Octubre 2007). 
Disseny de La sorra i l’acadèmia de Joan Brossa a l’Espai Brossa(Gener 2007). 
Disseny del monòleg La dona trencada (Gener 2007). 
Disseny de Fuita de Jordi Galceran al Teatre del Sol de Sabadell (Març 2008). 
Disseny per La Troca Produccions de Hikikomori de Jordi Faura a la Sala 
Villarroel (Desembre 2008). 
Disseny de l’espectacle de circ i acrobacies de la Companyia Sifó a Sant Cugat 
(Desembre 2008). 
Disseny del musical T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré al Teatre del Sol (Març 
2009). 
Disseny de La fàbrica de la felicitat de Jordi Faura al Tantarantana Teatre (Maig 
2009). 
Disseny de l’òpera de Jordi Faura i Albert Guinovart Alba eterna, amb direcció 
d’Abel Coll, al CAER de Reus (Desembre del 2009). 
Disseny del musical Pegados al Teatre Almeria (gener 2010). 
Disseny de la obra d’El senyor de les mosques al Versus teatre (setembre 2010). 
Disseny de Planeta Tomacat de la companyia Més Tomacat (octubre 2010). 
Disseny de Que demà me’n recordi al Teatre Bartrina de Reus (Novembre 
2010). 
Disseny de Menuda de l’Estenedor Teatre de Titelles (Gener 2011). 
Disseny del musical infantil Un càsting molt animal d’Únics Produccions al 
Teatre Poliorama (Abril 2011). 
Disseny del musical 7 nóvies per a 7 germans al Teatre del Sol de Sabadell 
(Març 2012). 
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Qui és qui a Groenlàndia 
 

   

 
Àngels Poch  

Roma, dona de Cèsar  
i mare de Ròmul i Rem 

 
Oriol Genís  

Cèsar,  
petroler 

 
  

 
Pep Ambrós  

Ròmul «El Gran»,  
bessó gran 

 

 
Òscar Castellví  

Rem «Paul Tupek»,  
bessó petit  

 

  
David Vert  

Helmut, antropòleg i guia 
turístic de Groenlàndia.  
Fill adoptiu de Nanoq 

 

Pepo Blasco  
Nanoq, caçador inuit,  

pare de Sedna  
i fill de Qitdlarssuaq 

 

 
Anna Moliner  

Sedna,  
noia jove inuit 

 

 
Joan Anguera  

Qitdlarssuaq (El Gran Qitdlaq), 
xamà inuit 
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