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25% Dte. Salt en paracaigudes i
samarreta amb SkyDive BCN.
Compra una activitat de 264€ per 199€

preu

199€ compra ara!

61% Dte. Curs PER de patró de recrea-
ció a motor a Escuela Náutica Neptuno.
Compra un pla de 20€ per 10€

preu

295€ compra ara!
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A vosaltres us diuen alguna
cosa els nomsMeetic o
Badoo? Si la resposta és
negativa, us felicito: això vol
dir que o bé esteu feliçment
aparellats, o bé no us cal
estar-ho gens ni mica. Però si
la resposta és positiva, llavors
segur que també coneixeu
Singles Barcelona o Solteros.
Totes aquestes paraules es
corresponen a webs creades
amb la finalitat de facilitar la
dura tasca de trobar parella
(versió heterosexual). I si la
Sandra us deixés fer el tafaner
dins el seu iPhone, podríeu
comprovar que té instal·lades
aplicacions de tots aquests
llocs web. I també podríeu
comprovar que la Sandra
acostuma a penjar moltes
fotos seves a Instagram amb
elm’agrada afegit, a veure a
qui més li agraden aquestes
fotos. I, habitualment, les
persones a qui els agraden
són les que a ella no li
agraden gens ni mica. No;
no cal que li digueu que tot
plegat sona unamica patètic:
és la primera a reconèixer ho.
Com amínim, té molt clar
que va camí de convertir-se
definitivament en una loser
de l’amor, una perdedora
nata que no se’n surt, a l’hora
de fer reals els seus ideals
romàntics. I ara, digueu-me:

a vosaltres què us suggereix
el nom de Rhett Butler? No:
Butler no és pas cap nova
aplicació, sinó el nom del
personatge que feia perdre el
cap a Scarlett O’Hara aAllò
que el vent s’endugué, la pel·li
preferida de la Sandra.

Perquè vull!
És curiós el paper que tenen
els clàssics del cinema,
darrerament, entre els
nostres comediògrafs; només
cal recordar les referències
a La fiera de mi niña que
trobàvem a Smiley, aquella
altra comèdia romàntica
estupenda (versió gai)
de Clua, plena, també,
d’aplicacions telefòniques. El
cas és que si la Sandra trobés
un home amb la mateixa
dèria que ella per la mítica
pel·li sobre la senyoreta
Scarlett, i a qui, a sobre, li
semblés que el Perquè vull
d’Ovidi Montllor és la millor
cançó de tots els temps,
estaria segura que és l’home
de la seva vida. I la Marta
Buchaca (que, com les velles
alcavotes, funciona més bé
que cap d’aquestes modernes

aplicacions) n’hi ha trobat
un –enManel– en forma
d’empleat d’una botiga de
mòbils paradoxalment poc
donat a les noves tecnologies
que tant apassionen la
romàntica Sandra. Ja tenim,
doncs, la parelleta que
protagonitza l’obra, amb què
Buchaca deixa una mica de
banda el to emotivament
agredolç de Litus o les
fosques implicacions de
Plastilina o Les nenes no
haurien de jugar a futbol per
oferir-nos un divertiment
que té tots el números per
acabar sent irresistible: a la
brillant comicitat del text, cal
afegir-hi el carisma dels dos
intèrprets. Ara cal veure si la
química que funciona tan bé
a aquest parell amb el públic
també funciona entre els dos
personatges. Per comprovar-
ho, Buchaca no renuncia a
mostrar-nos com els va el
dia a dia, després d’haver-
nos mostrat les espurnes
que salten tot just s’acaben
de conèixer. Podran aquesta
Scarlett i aquest Rhett d’estar
per casa passar la prova de
foc de la quotidianitat?

MARTA BUCHACA ES POSAMÉS ROMÀNTICAQUEMAI I ENSOFEREIX UNA

COMÈDIA PROTAGONITZADA PERDOS ‘LOSERS’ QUE VOLENDEIXARDE SER-HO

Allò que el
mòbil s’endugué

RAMON OLIVER

LOSERS

TEXT I DIR.: MARTA BUCHACA. INT.: ALBA FLOREJACHS, JORDI DÍAZ. FINS AL
29/6. LA VILLARROEL. VILLARROEL, 87. METRO: URGELL (L1). TEL. 93 451 12
34. PREU: DE 22 A 26€. HORARI: DE DT. A DJ., 20.30H; DV., 21H; DS., 18 I
20.30H; DG., 18H.

Els personatges de l’Alba Florejachs i en Jordi Díaz formen una parelleta romàntica irresistible.


