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teatre
francesc foguet i boreu

La dependència del mòbil s’ha con-
vertit en una autèntica pandèmia que 

afecta petits i grans i que pot esdevenir 
crònica. Les noves tecnologies de la (in)
comunicació han canviat radicalment 
les formes d’interrelació dels humans. El 
seu costat més pervers és, si més no, do-
ble: d’una banda, s’erigeixen en un dels 
mitjans de control social més perillosos i 
inconscients que ha existit mai i, de l’al-
tra, revelen un exhibicionisme narcisista 
gairebé patològic. La dispersió mental, 
l’emoció-xoc, la superficialitat i la bana-
litat a la qual condueixen també són in-
quietants.

Ones, una creació col·lectiva d’Ona 
Beneït, Joan Tomàs Martínez i Joan Fu-
llana, adverteix dels perills del canvi de 
paradigma biològico-social provocat per 
les noves tecnologies. En un monòleg 
aparentment espontani, una jove, inter-
pretada per Beneït, descabdella reflexi-
ons personals sobre la seva vida i sobre 
el futur de l’espècie humana, mentre 
consulta de manera compulsiva i ataba-
ladora diverses aplicacions del mòbil: 
WhatsApp, Facebook, Tinder... 

L’acció de l’obra comença amb l’actriu 
asseguda en una tarima, amb una gran 
pantalla al fons, mentre manipula el mò-
bil engrescada en un patètic joc en línia. 
Quan el públic ja s’ha instal·lat, s’activen 
tres trames simultànies o discontínues: 
una de virtual, ben reveladora del món 
en què vivim; una altra d’autobiogràfica, 
que serveix per exposar, impúdicament, 
les pors de la protagonista, i una altra de, 
diguem-ne, històrica, sociològica i filo-
sòfica, que ens remet al descobriment 

del foc i que reflexiona sobre l’espècie 
humana, els canvis més recents i el seu 
futur apocalíptic.

En la trama virtual, que trenca contí-
nuament les oracions, l’al·lota del mòbil 
xateja amb una amiga íntima, que li con-
fessa per WhatsApp que està prenyada; 
el germà, que li envia un vídeo sobre la 
possibilitat que l’ésser humà esdevingui 
immortal, i un potencial pretendent, que 
a través de Tinder li reclama satisfer im-
periosament les seves incontrolables ga-
nes de cardar. Com a mostra dels hàbits 
més grotescos de la modernitat líquida, 
la xicota no s’està de demanar per inter-
net un sopar ràpid d’insuls menjar xinès, 
que, quan arriba al teatre, endrapa golu-
dament en solitari. 

Amb una interpretació natural, re-
alista, desenfadada, Beneït interpel·la 
sovint els espectadors per fer-se’n còm-
plice. El seu monòleg entretallat resul-
ta trivial quan es redueix a parlar d’ella 
mateixa, talment una jove insuportable 

que es creu que el món gira al voltant 
del seu melic. En canvi, esdevé molt més 
suggestiu quan s’hi nota la intervenció 
del dramaturg de l’equip, que ha fet el 
que bonament ha pogut per reconduir 
l’anecdòtic desgavell autobiogràfic en 
una reflexió categòrica sobre el futur de 
l’espècie humana en un món hipertec-
nologitzat. 

Ones sembla agradar força a un sector 
de públic més jove que se sent especial-
ment identificat amb el personatge per 
la seva obsessió mobilística i pels seus 
comentaris impulsius. Acabat l’especta-
cle, aquests joves espectadors s’afanyen 
immediatament a connectar-se de nou 
al mòbil i a tornar al món real. Desllori-
gat, com acostumen a ser les creacions 
col·lectives, interessant pel tractament 
del temps dramàtic, el muntatge confia 
potser en excés en les capacitats d’impro-
visació i en l’atractiu del tema. Paradoxal-
ment, no deixa en el fons de rodolar cap 
allò que denuncia amb tanta convicció.

Pandèmia crònica 
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