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QUEDA’T 
AMB ELL
Van néixerdesprés deis Jocs 
Olímpics i ja es fan sentir. 
Recorda els seus noms

Eric Martínez Girón
E d u cad o rso cia l i dramaturg, 25  anys 
@ericmartinezg¡ron

T’agrada barrejar les teves dues passions.
He pogut compaginar el fetde 
adolescentsque no tenen una situació fácil 
amb el teatre. M’agrada molt la temática 
social, i moltesde les obresque escric, per no 
dirquasi totes, tracten un tema social i están 
protagonitzadesperadolescents.

De fet, parles de grans conflictes...
Sí, a Vía en construcción, una obra que va ser 
publicada per Aróla Edito rs i que va muntar en 
Sergio Matamala a la Sala Flyhard el 2016, toco
eltem adelsdosnensdedotze _________
anysquevanassassinarun nadó a 
Liverpool l’any 1993.

Aran, estic intentant moure’n unaque es diu 
Cromosomas. A mes, esticenllestint un llibre 
amb deu obres de teatre curtes, totesdedicades 
i protagonitzades per nens i adolescents.

Quantes obres tens escrites?
Potser unes 300, la majoria al 
calaix! Jo  n’he muntat tres: M agia , 
ambmenysde 18 anys, Lo que  
no se dice, sobre les adopcions 
a laXina, i Cem enteriode 
e/e/fl/zíes,sobrelaguerra.I ara, 
amb l’actriu i directora Marta

Un autor:
BertoltBrecht 
Un drama 

historie:
La llei d ’un sol 
f il ía la  Xlnadel 
1979

Quins temes toques?
Cadaobra se centra enunavisió 
histórica d’una década diferent 
delsegleXX. Hi ha una pega sobre 
el racisme a América l’any 1920, 
una altra sobre una secta deis anys 
60... Vull queels nois queestudien 
interpretaciótrobinpersonatges 
adolescents i no hagin 
d’interpretarnoméspapersamb 
elsquals, peredat, no encaixen!
■ B egoña G arcía  C arteron

SENTIT
AL

CARRER
Coses divertides (o no) 
que hem sentit aquesta 
setmana ais carrers de 

Barcelona

Al restaurant, un 
presentador de 

televisióesqueixa 
d’haverdetraduir 

co sesa l’anglés: 
-Escolta, ja que 
mantincel meu 
fillestudianta 

Londres, li envió els 
textos i que me’ls 

tradueixi.

Al restaurant, dos 
homes:

-El jueves empiezo 
a beber como un 

perro. 
-¿Porqué? 

-¡Porque soy un 
alcohólico!

D u esnoiesalm ercat: 
-Q uéésel que 

t ’agrada més de la 
tevafeina? 

-L ’aire condicionat!
Un home a la seva filia 

de 7 anys:
-I  ja que ho dius, qué 

ésunapijilla? 
-Una nena molt chic 

i molt tonta.

Vas néixerdesprés del 92? Has sentit alguna cosa curiosa al carrer? Escriu-nos a redaccio@timeout.cat
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