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● «Vingui a passar uns
dies amb la família X i
gaudeixi en persona de la
seva pura i genuïna misè-
ria.» Aquest sembla ser el
leitmotiv de l’obra de tea-
tre Els residents, de la dra-
maturga madrilenya Lucía
Carballal, dirigida per Pau
Sastre i interpretada per A
les Fosques, que es podrà
veure avui (22 h) i demà
(19 h) a la sala La Planeta.

Els residents explica la
història d’una petita loca-
litat arrasada per un desas-
tre natural on s’estableix la
delegació d’una agència
de viatges. Els turistes que
l’agència porta al poble
trien la casa més miserable
i precària del poble per
hostatjar-se i així contri-
buir a pagar-ne la recons-

trucció. El fet que tenir la
casa destrossada sigui una
font d’ingressos empeny
els habitants del poble a no
emprendre les reformes
necessàries i a competir
per atreure els turistes. En-
mig de tot hi ha R, un em-
pleat de l’agència de viat-
ges, que té un afer amb una
de les habitants del poble,
Juli, a qui beneficia en la
designació de cases per als
turistes. L’arribada d’un
turista barceloní, Josep
Maria, que es farà molt
amic d’R, canvia la relació
entre ells dos.

Pau Sastre, director
d’Els residents, explica
que la dramaturga, Lucía
Carballal, va partir per es-
criure l’obra de la catàstro-
fe del Katrina, i que la se-
va idea és escriure un dra-

ma, només suportable grà-
cies al sentit de l’humor i
al que té de grotesc la si-
tuació. Sastre admet que la

població, l’agència i els
turistes juguen a «un joc
pervers». El director ex-
plica que «la misèria ven»,
i per això el públic veu tota
l’acció dins un marc que
limita l’escena, de manera
que se suggereix una críti-
ca al tractament d’especta-
cle que donen a la misèria
tant els mitjans com el pú-
blic, que l’acull amb una
certa morbositat. Sastre,
però, afegeix que no hi ha
cap afany moralitzador en
tot plegat i que s’estimen
més que sigui el mateix
públic el que faci les seves
pròpies reflexions. La pe-
ça és el treball de gradua-
ció en dramatúrgia de Car-
ballal, i és interpretada per
Albert Alemany, Arnau
Marín, Marta Montiel i
Albert Puigdueta.

DANI CHICANO / Girona

«Els residents» juga amb la capacitat
de fascinació de la misèria, a la Planeta

Juli, una de les protagonis-
tes d’Els residents. / A.L.F.

Unes sabates capaces
d’emmagatzemar al llarg
del dia amb cada pas l’en-
ergia suficient per encen-
dre una bombeta a la nit,
llibres en blanc distribuïts
a les biblioteques perquè
tothom qui ho vulgui hi di-
positi el seu missatge, un
concert amb instruments
realitzats a partir de mate-
rial tecnològic de rebuig,
un mural per abordar-hi
les grans qüestions de la
vida per mitjà de comple-
xos diagrames que en re-
velen, més que la certesa,
l’absurd: aquestes són al-
gunes de les propostes que
plantegen els deu artistes
convidats a la nova exposi-
ció del Bòlit, el Centre
d’Art Contemporani de
Girona, que s’endinsa en
els recursos de la revolu-
ció tecnològica per posar
en relleu la potència i el
desenvolupament que han
experimentat a les mans
dels usuaris corrents. Rosa
Pera, directora del Bòlit,
parlava ahir en la presenta-
ció dels anomenats «pro-
fessionals amateurs», gent
amb un altíssim coneixe-
ment dels processos infor-
màtics que, així i tot, no
pertanyen a cap grup fàc-

tic, però també hi incloïa el
ciutadà anònim que amb
un simple sms posa contra
les cordes un govern en en-
gegar una comunicació en
cadena que culmina amb
una manifestació, o que
desafia les multinacionals
difonent els seus sistemes
operatius de manera gratu-
ïta i universal. Com es crea
i es propaga el coneixe-
ment en la nova societat

tecnològica i quins models
de comunicació engendra
són les preguntes que es
plantegen, des de propos-
tes especulatives o partici-
patives, els artistes Núria
Güell, Emili Padrós, Ana
Garcia-Pineda i el col·lec-
tiu Platoniq, a les Sales
Municipals; Telenoika, al
Niu, i Luis Gárciga, Chiu
Longina, Vladimir Arkhi-
pov i Oh Eun Lee, a Sant

Nicolau. La regidora Llu-
ïsa Faxedas va anunciar
que a partir d’aquest any la
Diputació també s’implica
econòmicament en la pro-
gramació del Bòlit, que en
dues setmanes organitzarà
visites comentades a les
exposicions que inclouran
l’accés al Niu del sostre de
les Municipals. L’accés hi
serà limitat a entre deu i
quinze persones.

El Bòlit explora els nous models de
relació de la revolució tecnològica
A final de mes es programaran visites guiades a l’espai del Niu de la Rambla

Un dels muntatges de les Sales Municipals. / LLUÍS SERRAT

● L’accés àgil i massiu a la informa-
ció que proporcionen els nous mit-
jans tecnològics, des del mòbil als
sistemes informàtics i la connexió en

EVA VÀZQUEZ / Girona xarxa, han generat uns models de re-
lació i comunicació caracteritzats
per l’extraordinària autonomia que
concedeixen a l’individu per interve-
nir en el món i fins per fer trontollar

les macroestructures econòmiques i
de poder. El centre d’art contempo-
rani Bòlit ha convidat deu artistes in-
ternacionals a reflexionar sobre el fe-
nomen a Recursos propis.


