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bons oficis de les actrius, i
en especial de Maife Gil, les
interpretacions resulten
desmanyotades i sovint ir-
ritants.

La inevitable pantalla ge-
gant de fons que articula el
decorat, un dels compo-
nents més atractius de l’es-
pectacle inspirat en el ballet

S
embla com si les nos-
tres màximes instituci-
ons teatrals s’hagin

abocat a una cursa de com-
petència amb el teatre co-
mercial; com si el públic fos
una panxa golafre i sense
paladar que només cal om-
plir perquè s’ho empassa
tot. Un camí irresponsable
de cretinització de la socie-
tat que fa retrocedir a èpo-
ques pretèrites.

La fusta del text és un
trinxat d’encenalls espesse-
ïts amb cola blanca, això és,
uns diàlegs de conglome-
rat, esfereïdorament ba-
nals, a l’entorn d’un motiu
tan trivial com el telèfon
mòbil. Ja Cocteau havia
convertit l’invent de Bell en
protagonista a La veu hu-
mana (1930), però la inten-
sitat de la petita tragèdia
quotidiana de qui la utilitza
i l’envit que l’espectador
troba en interpretar la veu
que no escoltem, donen
una dimensió ben estimu-
lant a la peça. A Mòbil tot
és d’una obvietat paralit-
zant que sembla dissenya-
da per a espectadors ado-
lescents. Unes rèpliques a
guisa de matraca posades
en boca d’uns personatges
mancats de coherència
dramàtica.

Les tres protagonistes es
passen l’obra com aguan-
tant-se l’orina, en un anar i
venir darrere el mascle
amb les cames cargolades i
forçant les veus al límit:
una caracterització histèri-
ca de la feminitat que ratlla
la denigració. Malgrat els
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‘Mòbil’ sembla
dissenyada per a
espectadors
adolescents
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Rosa Novell en un moment de l’obra, amb el mòbil a la mà ■ TJERK VAN DER MEULEN

Relâche de Francis Picabia
(1924), està feta amb díodes
LED com les sensuals llumi-
nàries de la Torre Agbar,
que permeten la projecció
d’imatges i un tractament
cromàtic ple d’estímuls vi-
suals que t’esclaten a la cara
com les bombolles d’un
sifó, carregades d’aire, que
culminen en rot. No ens en-
ganyem: la conjunció de
dos dels grans valors del te-
atre català actual en un pro-
ducte tan digestiu no pot
respondre més que a incitar
a la revolució. L’operació de

Mòbil, doncs, hauria de mo-
bilitzar la professió teatral i
l’audiència del Lliure per tal
de reclamar una delimitació
territorial de la creació es-
cènica subvencionada i evi-
tar que es malversin fons
públics en espectacles que
només trobarien al Paral·lel
o a la televisió l’espectador
mandrós que requereix el
muntatge.
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‘Mòbil’, DE SERGI BELBEL,
DIRIGIT PER LLUÍS PASQUAL.
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Carències
afectives

ArribaalRomea‘Visitando
al Sr. Grenn’, de Jeff Baron,
dirigidaperJuanEchanove

Teresa Bruna
BARCELONA

Un home jove ha de visitar
cada setmana un rodamón
de més de 80 anys com a càs-
tig per haver-lo atropellat.
Aquest és el punt de partida
de Visitando al Sr. Green, de
Jeff Baron, que s’instal·la al
Romea fins a primers de fe-
brer. Els intèrprets són el ve-
terà Juan José Otegui i
l’actor català Pere Ponce, di-
rigits per Juan Echanove.
Otegui ja havia treballat amb
Echanove aEl precio, amb la
qual va guanyar el Max al mi-
llor actor.

Visitando al Sr. Green és
una d’aquelles històries que
fan reflexionar fins i tot
sobre coses tan quotidianes
com l’amistat, l’amor, la
comprensió, mentre fa camí
cap al seu veritable discurs
contra la intolerància, la in-
transigència i les margina-
cions derivades de la religió
i de l’homosexualitat.

Tot i que l’autor és nord-
americà, i un dels personat-
ges un vell jueu tradiciona-
lista, la religió només és un
pretext per parlar dels pre-
judicis. “La religió i el sexe

creen un conflicte que fun-
ciona teatralment, però el
problema real és l’altre”, diu
Ponce.

Les visites que al principi
tots dos troben molestes es
converteixen en un mirall
de carències afectives que
va evolucionant cap a una
porta oberta a l’esperança.
“És una obra positiva, d’una
actualitat tan rabiosa que fa
que tothom surti pensant i
fent-se bons propòsits”, diu
Otegui, que es mostra satis-
fet que “al final de la meva
carrera he trobat una obra
que al mateix temps fes
riure i fes plorar”.

“És d’agrair que no faci
d’actor”, diu Ponce d’Echa-
nove. “Sap acostar-se de
manera austera i respectu-
osa al nostre treball però
sabem que no se’l pot enga-
nyar, està en tot, està fins i
tot dins del vestuari”.

Visitando al Sr. Green es
va estrenar l’any 1997 a
Nova York i ja s’ha escampat
per 21 països i traduït a 14
idiomes. Diuen que el seu
èxit es deu al punt de comè-
dia que tan bé sap tractar
Baron. Aquesta versió es va
estrenar a Madrid el 2005.■

Pere Ponce i Juan José Otegui, els dos protagonistes de
l’obra, durant la presentació al Teatre Romea ■ XAVIER BERTRAL


