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El Tantarantana recupera iMe, una reflexió sobre
lús del mòbil

Títol: Europa Espanya Català

La Companyia Dara torna al Tantarantana amb el seu èxit iMe, estrenat a primers d'estiu amb gran
èxit. Hi ha hagut algun canvi a l'equip actoral, ara l'interpreten Roser Tapias, Núria Deulofeu i
Isidre Montserrat i s'hi incorpora com actor el director i autor de l'espectacle Roc Esquius. Es podrà
veure 5 al 22 de novembre (dissabte 21 de novembre no hi haurà funció).

La companyia Dara són un grup d'actors-amics formats a l'Estudi Nancy Tuñón que van decidir
ajuntar complicitats i formar una nova companyia que, com ja apunta el seu nom, tindria com a
objectius parlar de l'ara i aquí, de coses que els preocupen, de coses que passen... en definitiva
"de coses properes a les inquietuds del públic", I, com no podia ser d'una altra manera, el mòbil i
les xarxes socials no hi poden faltar.

La companyia presenta iMe com a La #smartcomedy que no veuràs al mòbil i, sense jutjar si és bo
o dolent o si és per bé o per mal, proposen reflexionar sobre l'ús de l'aparell. "Parteix del dubte
aquest sobre la qualitat del que ens està passant amb el mòbil. Tots hem vist o veurem- dues
persones en un sopar romàntic, tots dos amb el mòbil a la ma comunicant-se amb tercers. O un
nen que va a veure l'àvia i no li diu res perquè està amb el mòbil, i, després, probablement envia
missatges amb una altra persona al davant a la que tampoc li parla..." Situacions kafkianes i fora
de voltes com aquesta són l'eix de l'espectacle, on també passen coses inesperades que val la
pena descobrir en directe.

L'acció se situa en un futur probablement proper- en què ja no caldrà portar el mòbil a la ma. Un
aparell anomenat iMe, que s'implantarà a partir dels 12 anys a diverses parts del cos sota la pell,
permet estar connectats en tot moment amb molta més eficiència tecnològica que el que
coneixem. Després d'un temps de viure amb l'iMe, aquesta societat ha evitat tota comunicació
directa i ha oblidat fins i tot la manera de parlar amb la veu. Però com que ningú no és perfecte, un
dia cau el sistema d'una manera brusca i inesperada.

"Es troben en què de sobte han de parlar i no saben com fer-ho. En clau de comèdia, plantegem
reaccions molt diverses que sorgeixen provocades per aquesta nova situació," diu Esquius, que
puntualitza un cop més que "hem intentat evitar la moralina i servir una historia a la que, si li cal
judici, el faci l'espectador."

L'espectacle està pensat inicialment per a tots els públics, però han descobert que atrau molt els
adolescents, sobretot els més grans de 16 anys: "Ens han sortit bolos a casals d'adolescents,
instituts..., llocs on després podem parlar amb ells."


