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Enganxats al mòbil
GENERACIÓMÒBILMARCROSICHDENUNCIAUNANOVATIRANIA EN LAVIDAQUOTIDIANA.

CARME TIERZ
ctierz@elperiodico.com

‘Party line’ o el risc d’incomunicació telefònica

COMÈDIA GUASCH TEATRE // 16 DE JUNY A L’1 DE JUL. DJ., 21.30H; DV. I DS., 22.00; DG., 19.30 // 14-18 y

COMÈDIA PARTY LINE SALA BECKETT // DEL 14 DE JUNY A L’1 DE JUL. DC. A DS., 22.00; DG., 19.00 // 12 y

‘Apartament per a 3... o
quatre?’, el pis dels embolics

teatre»

38

P
er segona vegada aquesta temporada,
després del Mòbil de Sergi Belbel i Lluís
Pasqual, l’addicció al telèfon mòbil és
objecte de debat i reflexió en una obra

dramàtica. L’autor, Marc Rosich –embrancat en
la dramatúrgia de Tirant lo Blanc, la seva nova
col.laboració amb Calixto Bieito– confessa sen-
tir-se preocupat per la submissió a aquests
tirànics aparells que, en molts casos, decideixen
l’agenda dels seus usuaris. Ara, aquesta preocu-
pació s’ha convertit en el leitmotiv d’una
comèdia, Party line. “La vaig començar a escriure
en un moment en què jo mateix duia dos mòbils
a la butxaca i m’ordenaven la vida cada matí”, re-
corda Rosich, que ha compost una simfonia de

veus per cridar l’atenció sobre aquest sistema de
comunicació que, paradoxalment, afavoreix més
l’aïllament, la separació, que el contacte personal.
Però Party line encara va més enllà, i conce-

deix als seus personatges unes senyes d’identitat
en sintonia amb la generació delmòbil. La prime-
ra veu és la de la típica operadora (Cristina
Gàmiz) que tan aviat demana que deconnectem
elmòbil a l’inici de la funció com que ensmantin-
guem a l’espera quan truquem a un servei d’in-
formació. Les altres pertanyen a una noia Bersh-
ka (Clara Galí), una dona Habitat (Alicia
González Laa), un noi FNAC (Jordi Andújar) i un
home H&M (David Vert). Són veus que dialo-
guen a cegues, missatges ecreuats que no arriben
sempre al seu destí. Trucades perdudes, equívocs
i frustracions com els que sovint pateixen els ad-
dictes a les converses a distància i sense fils.

Ser jove no és gens fàcil avui
dia. Pisos cars, salaris bai-

xos, feines precàries... Un pano-
rama que empeny a tots aquells
que volen independitzar-se a
haver de compartir vivenda.
Però, ¿i si la solució es conver-

teix en un problema? Maria
José, Julia i Diana, tres noies
de temperaments molt dife-
rents, es veuen obligades a re-
llogar una habitació de l’aparta-
ment que comparteixen. Però,
evidentment, no a qualsevol.

Barrejant la comèdia costumis-
ta amb la crítica social, Aparta-
ment per a 3... o quatre? és la
primera obra teatral de Moisés
Aznar, un dels fundadors, jun-
tament amb Xavi Elies, de la
companyia Jomeloguisjomelo.-
com, fins ara especialitzada en
teatre infantil. Un difícil salt al
teatre adult, desbordant de
frescor i un punt de desvergo-
nyiment.A. J. NAVARRO

La companyia Titzina Teatro prossegueix la llar-
ga gira d’Entrañas, un vehicle per a la recupera-
ció de la memòria històrica confeccionat a partir
d’entrevistes amb gent que ha viscut situacions
de guerra. Ambmotiu de la seva pròximamater-
nitat, una dona emprèn un viatge cap al passat
familiar per conèixer l’experiència dels seus
avantpassats en la guerra civil espanyola i com-
prendre millor les seves seqüeles. Diego Lorca i
Pako Merino, artífexs d’Entrañas, proposen un
espectacle intimista i de gran plasticitat.

altres estrenes»

DRAMA

ENTRAÑAS
TEATRE DE L’AURORA (IGUALADA)
15 AL 17 DE JUNY. DV. I DS., 22.00; DG., 19.00. 12 y

Dintre de la programació d’Escena Tarragona, el
Teatre Metropol proposa un espectacle en el
qual hi ha música, teatre, monòleg humorístic i,
sobretot, bones dosis d’ironia. Es tracta de La vi-
da és un cabaret, una creació de Vicenç Cañón
dirigida pel mateix autor i interpretada per la
companyia 45 RPM. Amb pocs elements, Cañón
i els seus nois aixequen un xou que busca sem-
pre la complicitat i el somriure intel.ligent de l’es-
pectador. L’esperit del cabaret, a la capital del
Tarragonès.

TRAGICOMÈDIA

BANAL SESSIONS OF FEDRA
TEATRE DE PONENT (GRANOLLERS)
15 AL 17 DE JUNY. DV. I DS., 21.30. DG., 19.00. 12 y

CABARET

LA VIDA ÉS UN CABARET
TEATRE METROPOL (TARRAGONA)
15 DE JUNY, A LES 21.30H. 8 y

Recreació actual
del mite de Fedra

Ironia còmplice que
busca el somriure

Apunt intimista de
la memòria històrica

Pau Miró (foto) es va en-
dur el premi al millor
muntatge en l’última Mos-
tra de Teatre de Barcelona
amb aquesta tragicomè-
dia musical que juga amb
el mite de Fedra. Recor-
dem que aquesta heroïna
clàssica immortalitzada
per Eurípides, germana
d’Ariadna i dona de Te-
seu –el príncep que va
derrotar el Minotaure–, es va enamorar perdu-
dament del seu jove fillastre, Hipòlit, a qui va
acusar d’un fals delicte quan la va rebutjar. A Ba-
nal Sessions of Fedra, Miró –autor i director de
la peça– trasllada la tragèdia a la nostra època i
desdobla Fedra enmúltiples personatges.


