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Stallone
torna a
fer de
Rocky

El crític Ricard
Mas diu que
l’aparell també
genera art visual

El mòbil,
el pinzell
del segle
XXI

La cinta arriba
després del
fracàs del cinquè
capítol fet el 1990

BelbeliPasqualenlínia
Demà arriba al Teatre Lliure ‘Mòbil’, una obra que caricaturitza les situacions
surrealistes que pot arribar a provocar el desfici de la comunicació sense límits

Teresa Bruna
BARCELONA

Atemptat terrorista en un
aeroport. Confusió, corre-
disses, caos, sirenes... i cen-
tenars de mòbils funcio-
nant. És la situació que plan-
teja Mòbil, una obra escrita
per Sergi Belbel el 2001, des-
prés de l’11 de Setembre. El
paral·lelisme amb la realitat
s’ha arrodonit els dies de l’es-
trena, encara que l’atemptat
de la ficció està explicat des
de l’humor. “Parla d’escenes
terribles, de morts, de la

por... però li hem tret trans-
cendència i l’hem convertit
en una comèdia esbojarra-
da sobre el mòbil. És com
parlar del més gros a través
del més insignificant”, diu
Belbel.

Mòbil es va estrenar fa
uns dies al Teatre Bartrina, a
Reus, la ciutat de Lluís Pas-
qual, que l’ha dirigit, i de Fer-
ran Madico, director del
CAER, que ha produït l’es-
pectacle juntament amb el
Lliure i el Teatro Arriaga de
Bilbao. A Reus, les represen-
tacions han estat una festa.

ABarcelona,alTeatreLliure,
on s’instal·la a partir de
demà, també ho serà: Mòbil
està tocat amb aquella vare-
ta màgica amb què Lluís Pas-
qual toca tot el que dirigeix.

Assaig al Bartrina
Tenim el privilegi d’assistir
a un assaig al Teatre Bartri-
na. Fa una mica de respecte
entrar en la intimitat d’una
fase creativa, però són tan
professionals que ni s’im-
muten. Lluís Pasqual és
dalt l’escenari, gairebé to-
cant la Maife Gil que assaja

sola (l’obra està construïda
amb monòlegs i diàlegs
d’una persona amb el
mòbil). Interpreta una dona
refeta d’una depressió, amb
mòbil nou. Pasqual mou els
braços dibuixant els canvis
de to i de ritme. “Ho faig
perquè em segueixen
–diu–, intento acompa-
nyar-los sobretot en els dar-
rers assaigs. Però no canvi-
em grans coses. A aquestes
altures no se li pot dir a un
actor que ha d’estar més en-
fadat, no vol dir res. És en
una frase determinada que

ha d’estar ben enfadat, en
una inflexió, en una pausa”.
La Maife xerra molt amb el
Lluís i li proposa movi-
ments amb els quals se sent
més còmoda. Ell accepta.

Marta Marco ens deixa
clavats a la cadira amb un
fantàstic monòleg de vora 4
minuts. Pasqual hi fa uns re-
tocs. Segueix Rosa Novell,
que interpreta una senyo-
rassa elegant i activa que no
accepta que el nen (Franci-
no) tingui vida pròpia.

Lluís Pasqual és comuni-
cador i receptiu: “L’avan-

tatge del teatre és que un
no hi treballa sol. Jo tinc les
intuïcions, però immedia-
tament les contrasto amb
l’autor, els escenògrafs, els
actors... Quan vaig llegir
l’obra no m’imaginava res
del que hi ha avui a l’esce-
nari, però hem fet un viatge
junts que ha estat gratifi-
cant i intens”.

L’escenari és ple d’una es-
tètica radicalment contem-
porània. L’escenografia, de
Paco Azorín, es limita a uns
mòduls que la regidora va
canviant d’aspecte amb un

Els quatre protagonistes de ‘Mòbil’, Carles Francino, Maife Gil, Marta Marco i Rosa Novell, davant la impactant pantalla de ‘leds’ disseny de Paco Azorín ■ VAN DER MEULEN
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1. Toni Martín, l’ajudant de
direcció, controla que tot
estigui bé.
2. Lluís Pasqual proposa
moviments a les actrius
mentre Francino va pel seu
compte.
3. Maife Gil apunta Carles
Francino amb dos mòbils!
4. Els tècnics aprofiten un
moment distès per quadrar
coses. A la dreta, el
responsable de la il·luminació,
Albert Faura
■ VAN DER MEULEN

Escena
d’avui
Dani Pérez:
pájaros en la
cabeza
Sala Muntaner
Encara que no ho sembli,
Dani Pérez ja és tot un ve-
terà en això dels monò-
legs. Fins al punt que ja es
veu amb cor de fer un re-
cull dels seus millors gags
a la remodelada Sala Mun-
taner, que li escau com
l’anell al dit.
(SENSE DATA DE COMIAT)

Marta
Monedero

Crónica
sentimental
de España
Sala Muntaner
En mans de qualsevol
altre, aquest cabaret con-
temporani hauria estat
una astracanada. Però
l’elegància i el domini del
sarcasme de Xavier Alber-
tí, acompanyats de la sub-
tilitat de Lina Lambert, el
fan del tot recomanable.
(SENSE DATA DE COMIAT)

La cantant
calba & La
cantant calba
al McDonald’s
Espai Lliure
Últims dies d’una cantant
calba que té vida pròpia
gràcies a la feina de Lluïsa
Cunillé, que desconstrueix,
interroga i sorprèn furgant
en els racons més amagats
de Ionesco.
(FINS AL 14 DE GENER)

El torn de La
torna
Diversos autors
Els Joglars que l’any 1977
van crear l’espectacle La
torna, tret d’Albert Boade-
lla, expliquen la seva ver-
sió de tot plegat en un lli-
bre àgil i amè que recull
les evolucions artístiques i
ideològiques del grup tea-
tral. El retrat de l’època re-
sulta tan instructiu com
fascinant.

Alas furtivas
Teatreneu
Igual de trapella que sem-
pre, fent veure que es fa
gran, amb una sàvia natu-
ralitat i domini de l’escena,
Ángel Pavlovsky continua
fent-nos petar de riure a
través d’un monòleg que
furga en aspectes de la
seva vida però no oblida
que el més important és
abordar el que commou
realment les persones.
(SENSE DATA DE COMIAT)

Tranuites
TNC
Un tres en un de música
(el comiat barceloní de
Lluís Llach), circ (Lluís
Danés) i dansa (sublim
Marta Carrasco) d’abast fa-
miliar que demostra com
es pot treure el màxim
partit de la Sala Gran del
Teatre Nacional, on el tea-
tre de text sovint es perd
entre els escenaris luxosos
amb què l’emboliquen.
(FINS AL 14 DE GENER)

comandament a distància, i
a una cortina amb cente-
nars de leds que es va trans-
formant amb missatges i
projeccions. Albert Faura,
responsable de la il·lumina-
ció, n’està satisfet: “Funcio-
na molt bé com a espai tea-
tral, i mira que era perillós,
perquè pot semblar més de
musical o de concurs televi-
siu. Jo no ho havia treballat
mai i ha estat fantàstic.
S’han hagut de crear espais,
l’habitació d’un hotel, la re-
cepció, un tren... No és fàcil
treballar amb tanta llum de
fons, cal guanyar claror per-
què es vegin les cares dels
actors”, explica.

Un autor amb qui parlar
Lluís Pasqual té el currícu-
lum farcit de grans clàssics,
però Sergi Belbel és a un
cop de telèfon. “M’és igual
que siguin vius o morts,
més joves o més grans, jo
m’enamoro de l’obra i ja
està. Però és una alegria
afegida que l’autor hagi vin-
gut a un assaig, poder-lo co-
nèixer... perquè jo sovint
m’he d’inventar l’autor a
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Tendre i amb el mòbil
Carles Francino, que entra al
teatre professional amb
Mòbil, sempre podrà dir que
va començar amb un dels
millors directors del món. “El
Lluís ho dirigeix tot, està
concentrat en tot, puja amb
nosaltres, es posa al teu cos-
tat, et mira... Si veu que ens
costa alguna cosa, doncs
juga. Ens està molt a sobre
però en positiu, dóna molta
seguretat”. Ha après un
munt de coses: “A l’escola
t’ensenyen un mètode, a in-
terpretar a partir de la veri-
tat. Jo pensava que amb una
bona interpretació, des de
l’estómac, ja se’m posarien
el cos i la veu bé. Mentida.
S’han de fer un munt de
coses a nivell tècnic abans de
ficar-hi l’estómac. Influeixen
els llums, les companyes, el
públic...”. En Carles no sabia
ni l’argot del teatre: “El
Lluís donava una pauta
que jo no entenia i

deia: ara t’ho explico, Car-
les. M’ha recolzat tothom,
fins a l’últim tècnic. M’he
sentit un nen mimat”. El dia
de l’estrena a Reus, no esta-
va nerviós: “Era tan estrany
que em vaig començar a
posar nerviós perquè no ho
estava. Vaig agafar el mòbil
i vaig trucar als meus pares,
als meus professors, a tot-
hom! No va sortir ningú,
vaig deixar un munt de mis-
satges. Em va agafar la ton-
teria i vaig intentar amortit-
zar les sensacions al
màxim”. Ara li queda el
Lliure: “Casum dena,
allà la sala és molt
gran, eh!”.

través de la correspondèn-
cia, de les lectures. He
pogut parlar i dinar amb ell,
veure com respira, què hi
ha darrere la cara que tinc
a prop... tot això dóna més
coses de l’obra”.

Toni Martín, l’ajudant de
direcció, ve a rescatar Lluís
Pasqual. Ell és el vincle entre
la companyia i la direcció i
entre la direcció i la produc-
ció. “He de seguir tot el pro-
cés creatiu, prendre notes
del que el director va impro-
visant i fer un llibret de di-
recció de tal manera que si
diu «tornem a aquell tros»,
jo ho tingui apuntat. Si se
n’ha d’anar, he de poder re-
muntar l’espectacle. Ell ha
de marxar tranquil”.

Les escenes es van suc-
ceint davant nostre sense
ordre cronològic. És curiós
com hem après a veure-les
independentment del guió.
Ara ens adonem de les res-
piracions, dels canvis de to,
de les pauses... Un privilegi
efímer que demà, a l’estre-
na, ja no tindrem, perquè
ens dominarà la força de
l’espectacle. ■


