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E 
ls seus integrants encara no arri-
ben a la trentena i això és bona 
notícia. L’escena de Barcelona 
necessita joventut, aire fresc per 
renovar llenguatges i públic. En el 

Teatre Lliure de Gràcia esgoten funcions la 
companyia José y sus hermanas, que van des-
puntar el 2017 amb la denúncia de les pervi-
vències del franquisme en la magnífica Los 
bancos regalan sandwicheras y chorizos.  

En la seva tercera obra, Explore el jardín de 
los Cárpatos, han posat la diana en el turisme, 
la gallina marca Espanya que ha deixat de po-
sar ous d’or. La perspectiva pandèmica atia 
encara més la mirada corrosiva cap a un mo-
del de banalització i paisatges arrasats. Tot in-
clòs: un passeig documental per Marina d’Or, 
una psicoanàlisi de la pulsió viatgera i la pas-
tanaga dels 15 dies de vacances darrere de la 
qual correm tots.  

A diferència del seu anterior espectacle sobre 
l’educació (Arma de construcción masiva), acon-
segueixen ara que el discurs avanci com un tot 
entre les diferents escenes superposades com 
petites performances, o llenguatge postdramà-
tic, o com se’l vulgui anomenar. Entre l’amalga-
ma cabaretera de tècniques sobresurt el vídeo, 
un aire d’espectacle en streaming que funciona 
com un dos en un. D’una banda, la realitat aug-
mentada que es projecta a la pantalla, de l’altra, 
el que realment està passant en escena. Com la 
diferència entre les xarxes socials i la vida que 
s’accentua en vacances.  

Es continua detectant en les formes una in-
fluència d’algunes de les companyies inquietes 
de referència, i no és casualitat que Cris Blanco i 
Tanya Beyeler d’El Conde de Torrefiel figurin en 
l’assessoria artística. Tot i així, la proposta plàs-
tica és el gran descobriment, un camp abonat 
amb substrat centreeuropeu en el qual creixen 
sincronitzades les puixants individualitats de 
les integrants.  

Alt voltatge en la vis còmica de les actrius 
Marta Díez i Carolina Manero. Alejandro Curiel 
aporta l’accent agredolç que esbossava ja en el 
seu All by myself. A l’entremès j-pop amb autotu-
ne, Gemma Polo remarca la seva desconcertant 
expressivitat, la clau d’En lo alto para siempre que 
va compartir amb Gonzalo Cunill i Juan Navar-
ro. I ens quedem amb ganes de disfrutar més de 
l’art copler que Glòria Ribera explota amb gràcia 
en les seves Versiones parciales. Llarga vida a José 
y sus hermanas. n 

PManuel Pérez i Muñoz és crític de teatre. 
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Molt abans que arribessin a Net-
flix els nois d’Élite, ja feia temps 
que una altra sèrie espanyola 
d’institut havia trencat motllos 
amb les seves trames arriscades, 
parlant de temes delicats com el 
suïcidi, les drogues, el bullying, 
l’embaràs juvenil I la promiscuïtat 
sexual dels adolescents. Va ser Fí-
sica o Química, que es va emetre 
durant set temporades a Antena 3, 
del 2008 al 2011. Una dècada des-
prés de tancar a l’escola Zurbarán, 
la plataforma Atresplayer Pre-
mium recupera gran part dels 
seus alumnes i professors en una 
seqüela, FoQ: el reencuentro, que 
S’estrena avui. 

Són només dos episodis (el se-
gon s’emetrà el 3 de gener), però 
la cadena no descarta que es pugui 
allargar. «Estem oberts a tot», 
afirma Montse García, directora 
de Ficció d’Atresmedia TV sobre 
una seqüela que recorre, sobretot, 
a la nostàlgia. La gràcia està a 
comprovar què se n’ha fet, des-
prés de tot aquest temps, 
d’aquells estudiants com la Yoli 
(Andrea Duro), la Paula (Angy), el 
Cabano (Maxi Iglesias), l’Alma 
(Sandra Blázquez), el Gorka 
(Adam Jezierski), la Cova (Leonor 
Martín), el Yan (Andrés Cheung) i 
el David (Adrián Rodríguez), i de 
professors com l’Olímpia (Ana 
Milán), la Irene (Blanca Romero), 
el Berto (Álex Barahona) i el Va-
quero (Marc Clotet). La sèrie fins i 
tot revela com estan aquells que 
no surten en la seqüela, com la 
Ruth (Úrsula Corberó) i la Blanca 
(Cecilia Freire). 

Ni tan sols falta el Fer (Javier 
Calvo), que va morir al final de  
Física o Química  d’un tret al pit i 
que és present aquí, assistint a la 
seva manera al casament de la 
Yoli, l’excusa per a aquest retro-
bament. Una gran absència, no 
obstant, és la de Carlos Montero 
(Élite, El desorden que dejas), un 
dels seus creadors. «Tenia un 
contracte d’exclusivitat amb 

Netflix», justifica García.  
«Si una cosa té aquesta sèrie és 

veritat. Quan la vaig rodar jo era un 
adolescent perdut que no sabia 
quina era la seva orientació sexual 
i que la va anar descobrint a mesu-
ra que interpretava el meu perso-
natge», afirma el 50% dels Javis, 
que reprèn amb FoQ: el reencuentro 
la seva faceta com a actor després 
dels seus èxits com a creador tele-
visiu. «Va ser l’oportunitat que 

somia qualsevol xaval, formant-
te treballant», diu Jezierski. «Hem 
pogut tornar a interpretar uns 
personatges que vam fer molt jo-
venets, des de la intuïció, repre-
nent-los amb més maduresa», 
assenyala al seu torn Martín sobre 
una sèrie que els va llançar a la fa-
ma i en què buscaven «la frescor 
dels actors», segons Angy. «El que 
és bonic d’aquest retrobament és 
que ha fet que ens ajuntem. A mi hi 

ha gent de Física o Química que no 
m’ha trucat en 10 anys, ni jo a ells, 
però és que potser hem estat ca-
dascun amb les nostres coses», 
reflexiona Iglesias.  

El casament de la Yoli amb un 
metge, l’Oriol (José Lamuño, 
l’única de les noves incorpora-
cions), també servirà per deixar 
aflorar vells sentiments i revifar 
velles picabaralles en el grup 
d’exalumnes del Zurbarán, amb la 
nòvia convertida en una important 
empresària dels supermercats, el 
Cabano treballant de policia, la 
Paula i el Gorka en ple divorci, la 
Cova de política, l’Alma de mare 
youtubera i el Jan de dibuixant de 
còmics musculós. Les picades 
d’ullet seran constants: hi ha des de 
referències a la famosa casa de 
colònies on suposadament hi va 
haver embolics entre molts d’ells 
fins a ficcions com Élite (s’anome-
na Las Encinas) i Compañeros (el 
jutge de pau que oficia el casament 
és l’actor Manuel Feijoo). 

 

Algunes velles polèmiques 

«Quan Gregorio Quintana, de 
Boomerang, va venir a portar-me 
la sèrie original li vaig dir: ‘Crec 
que hem de fer una sèrie d’ado-
lescents, però no podem explicar 
el mateix, hem de fer un pas en-
davant’», rememora Sonia Mar-
tínez, directora editorial de Buen-
día Studios, que reconeix que en el 
seu moment van tenir polèmi-
ques amb algunes associacions de 
pares, però que també hi havia 
escoles que els sol·licitaven capí-
tols per organitzar xerrades sobre 
els temes adolescents que tracta-
ven amb tanta naturalitat. «A Fí-
sica o Química, tot el que els passa-
va als alumnes o als professors 
tenia conseqüències: el sexe, les 
drogues... Quan Paula es va quedar 
embarassada no mostraven una 
adolescent feliç, sinó atabaladís-
sima, i això em sembla un ense-
nyament», conclou Ana Milán. n

Nostàlgia, amistat  
i velles picabaralles

TORNADA D’UNA SÈRIE MÍTICA

MARISA DE DIOS 
Barcelona

Atresplayer Premium estrena avui el primer dels dos capítols de ‘FoQ:  el 
reencuento’, l’esperadíssima seqüela de ‘Física o Química’. La boda de Yoli 

és el motiu per al retrobament, amb gairebé tots els actors de la sèrie original

Un fotograma de la minisèrie ‘FoQ: el reencuentro’, que estrena avui la plataforma Atresplayer Premium.
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