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� El dramaturg Marc Ro-
sich fa un parell d’anys
que treballava amb la di-
rectora Andrea Segura per
fer un muntatge que ridi-
culitzi la societat moderna
que gaudeix de tecnologia,
com ara els telèfons mò-
bils i el correu electrònic,
venuda com a element alli-
berador i que, en realitat,
«esclavitza». L’obra pràc-
ticament coincideix amb

la peça Mòbil, de Sergi
Belbel –dirigida per Lluís
Pasqual–, que ha estat un
sonat fracàs. Ahir Rosich i
Segura, que no volien ni
pronunciar aquest títol,
aclarien que «ens vam pro-
hibir anar a veure-la». Ells
apunten que, tot i que ar-
renca de la mateixa idea,
Party line està plantejat
com a «teatre de veus»:
més que personatges, els
actors interpreten estereo-

tips. Les converses habi-
tualment no es responen
entre elles. L’obra s’estre-
na demà i es podrà veure
fins a l’1 de juliol.

La directora constata
que la gent es pot dividir
pel model de mòbils i la
seva disposició a la taula
de la feina. Si la roba, el
menjar i els hàbits conver-
teixen l’individu en un és-
ser anònim dins d’un
col·lectiu específic, el mò-

bil és avui «una extensió
més del nostre cos». Per
Segura, un dels reptes del
muntatge és trobar una
convenció específica per a
les noves coordenades es-
pai/temps. El mòbil per-
met comunicar-se amb
gent d’arreu del món (tam-
bé l’un al costat de l’altre) i
deixar missatges que tren-
quen la unitat temporal en-
tre emissor i receptor.
L’obra no té una trama cla-

ra, tot i que sí que hi ha al-
gun fil que permet imagi-
nar una història comuna de
subordinació dels analfa-
bets tecnològics davant
del «monstre» que renova
els aparells contínuament.
Rosich, que fa tres anys
preparava Surabaya a la
Beckett fins que el Romea
s’hi va interessar, està re-
signat al fet que «la tecno-
logia «m’ordeni la vida,
em diu què haig de fer».

Marc Rosich se’n riu de la comoditat tecnològica
que coarta la llibertat a «Party line», a la Beckett
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Woody Allen
visita la Sagrada
Família perquè
surti al seu film
� Barcelona. El cineasta
Woody Allen va iniciar
ahir, un dia després
d’instal·lar-se a Barce-
lona, un recorregut per
estudiar personalment
els escenaris i les loca-
litzacions de la que serà
la seva pròxima pel·lí-
cula, entre ells un dels
símbols de la ciutat,
com és el temple de la
Sagrada Família. El di-
rector de cinema nova-
iorquès va fer ahir a la
tarda una breu visita a la
Sagrada Família, un
dels monuments barce-
lonins que apareixeran
en el film, que mostrarà
alguns dels atractius tu-
rístics de la capital cata-
lana. L’argument de la
pel·lícula, encara sense
títol, girarà entorn de
les vacances d’una tu-
rista nord-americana
(Scarlett Johansson) a
Barcelona i les rela-
cions que estableix amb
alguns dels seus habi-
tants, especialment
amb un barceloní que
interpretarà Javier Bar-
dem. Allen també po-
dria utilitzar com a es-
cenaris botigues del
passeig de Gràcia. / EFE

Gabino Diego,
principal reclam
del festival Ple de
Riure, al Masnou
� Masnou. L’onzena edi-
ció del festival Ple de
Riure del Masnou (del
17 al 21 de juliol)
compta amb el reclam
de l’actor Gabino Die-
go, que alterna cinema
amb un monòleg còmic
des de fa anys. A la vela
també hi ha una autori-
tat monologuista a Ca-
talunya: Pepe Rubia-
nes. El festival manté
l’estructura dels últims
anys, que combina es-
pectacles a la vela ins-
tal·lada a la platja amb
bandes de carrer (Vatu-
kem i Always Mar-
ching Drinking Band) i
espectacles gratuïts fo-
ra de la vela o pels parcs
del municipi. També
apareixen en el cartell
de pagament els grups
internacionals de Paolo
Nani i Dosto &Yevski, i
l’espectacle de música i
cinema Capa i espasa.
Dissabte, la festa
s’allarga fins a la mati-
nada a l’escenari de la
platja amb la Factoria
Mascaró i N’goro
N’goro. / EL PUNT

Peter Greenaway (New-
port, Gal·les, 1942) té un
caràcter expansiu (simpà-
tic, xerraire, gesticulador,
expressiu) que xoca amb
el prototipus britànic (ex-
cepte en el vestir: camisa
blau fosc, americana negra
amb ratlles blanques).
Més avançat que excèntric
(que també ho és), Greena-
way no ha encaixat mai en
cap model preestablert. La
seva manera d’entendre la
creació s’allunya de qual-
sevol clixé. D’ençà el cèle-
bre film El contracte del
dibuixant (1982), ha apro-
fitat la seva condició de
personatge famós per do-
nar la màxima visibilitat
possible als seus experi-
ments artístics, que ell re-
coneix que, potser, encara
són «massa avantguardis-
tes». Experiments que no
tenen res a veure amb el ci-
nema convencional.

Perquè Greenaway
–vell conegut a Barcelona,
fa 10 anys va presentar una
esplèndida exposició a la
Fundació Miró– té aversió
al cinema actual: «És
avorridíssim! Dius que
Woody Allen rodarà aviat
a Barcelona? Fa 15 anys
que no ha fet cap pel·lícula
bona... Ni ell ni ningú. I no
és pas per culpa del crea-
dor, sinó del cinema ma-
teix. El cinema ha mort.
Bé, està moribund: és un
dinosaure que continua
movent la cua. Fa més
d’una dècada que no ha
sortit cap creador radical,
l’únic que fan els realitza-
dors d’avui és reciclar
idees del passat. Repetir,
repetir, repetir...» Això és

el que pensa del cinema
europeu. De l’americà,
«que ha colonitzat l’euro-
peu», ni en parla. Ara,
d’aquí a creure que Gree-
naway deixarà de fer cine-
ma... «Ja ho sé, és una pa-
radoxa, puc semblar cínic,
però d’alguna manera he
de cridar l’atenció perquè
es fixin en els meus pro-
jectes experimentals...»

La seva és una aversió
amb arguments sòlids a
àmbit conceptual. «El ci-
nema t’obliga a mirar en
una direcció, cap enda-
vant, i resulta que el món
es mou al teu voltant. El ci-
nema només t’ofereix un
únic esdeveniment a cada

instant. Finalment, en el
cinema no hi ha la possibi-
litat del temps present, per
això mirem la televisió.»
Més: «Vivim en l’era de la
imatge i el cinema sempre
es basa en el text.» I rema-
ta: «On són els conceptes
interactivitat i multimèdia,
pilars de la contemporane-
ïtat, en el cinema?»

Amb una lleugera frus-
tració per haver renunciat
a ser pintor –«vaig ser edu-
cat per ser-ho»–, Greena-
way, que està preparant
una instal·lació per projec-
tar imatges sobre Las Me-
ninas de Velázquez a El
Prado, és un apassionat de
la imatge en moviment.

«On passen les coses inte-
ressants avui és en les pan-
talles d’ordinador i a inter-
net, no en el cinema.»
«Necessito pantalles, en
necessito moltes, totes les
possibles.» A Barcelona,
cinc. El 13 de juliol al Tea-
tre Grec, dins del 31è Fes-
tival Grec, Greenaway ac-
tuarà com a videojòquei
(VJ). «Els VJ acostumen a
ser nanos de menys de 25
anys i bons ballarins. Jo, ni
una cosa ni l’altra. Aquest
és el futur: cinema en di-
recte. El VJ no té cap pres-
sió, cap limitació. És lliu-
re», proclama.

El projecte multimèdia
The Tulse Luper VJ Per-

formance (una reflexió so-
bre l’urani camuflada en
les aventures de l’escriptor
i artista Tulse Luper) és
una experiència «original:
mai es repeteix», presenta-
da ja en una trentena d’es-
pais d’Europa, des d’esbo-
jarrades discoteques fins a
exclusives festes burgeses.
Acompanyat del DJ Radar
(Serge Dodwell), Greena-
way manipularà i mesclarà
en viu milers d’imatges de
la seva pel·lícula Les male-
tes de Tulse Luper polsant
sobre una gran pantalla
tàctil de plasma. En els 50
minuts que dura l’especta-
cle, el públic gaudirà de
més de 10.000 imatges.

«El cinema ha mort»
Peter Greenaway visita Barcelona un mes abans de presentar el seu projecte multimèdia al Grec

Peter Greenaway, ahir al Teatre Grec, ultimant els preparatius tècnics del seu espectacle multimèdia. / J. RAMOS

� Dins de l’olla de grills que és la postmoder-
nitat, emergeixen pocs genis amb la clau de la
creació artística contemporània. Si Picasso va
parir la modernitat recollint la millor herència

MARIA PALAU / Barcelona de la tradició, les ments privilegiades del segle
XXI no tenen més remei que emular-lo. El ci-
neasta Peter Greenaway és un creador avançat
del seu temps, extravagant i lúcid, d’aquí que
sorprenguin algunes de les seves proclames vi-

sionàries. «El cinema ha mort», exclamava
ahir durant una visita fugaç a Barcelona per ul-
timar els preparatius del projecte multimèdia
que presentarà el 13 de juliol al Grec, The Tulse
Luper VJ Performance. En diu cinema en viu.




