
Blink és una història d’amor, d’amor modern concretament. Una 
història que explica com a vegades pot ser més senzill tenir una 

relació a través d’una pantalla que a la vida real. 

Signa el text el jove escriptor i dramaturg britànic Phil Porter. Va 
estrenar-se el 2012 al Soho Theatre de Londres i després d’una 

llarga gira pel Regne Unit va fer el salt a l’Índia i a Nova York, però 
encara no s’ha portat mai a l’escena catalana.



Sinopsi

Blink és un conte d’amor disfuncional protagonitzat pel Jonah i 
la Sophie. Però l’amor de les pel·lícules existeix? En aquest conte 
no trobareu una història de dos herois com els que ens presen-
taven a l’escola, ni prínceps ni princeses: només dos individus 
solitaris i molt reals immersos a la ciutat de Londres. 

Quan en Jonah, un noi provinent del món rural que s’acaba de 
mudar tot sol a la ciutat, rep un sobre amb un monitor per bebès 
a nom de “llogater” les coses canvien en el seu dia a dia. A l’al-
tra banda de la pantalla hi trobarà permanentment la Sophie, una 
noia a qui observarà furtivament a totes hores. Una bonica, tendra 
i inquietantment divertida història d’amor.



Direcció
Joan Xancó

Traducció
Pau Jimfer

Intèrprets
Jaume Forés i Mar Solà

Escenografia i il·luminació
Ivet Garriga

Producció
Clara Giménez

Característiques
Durada: 70 minuts
Idioma: Català
Gènere: Comèdia romàntica

Necessitats
Mida escenari: 5 x 5 metres (mínim)
Il·luminació: 12 PC i 2 retalls
So: Equip de so de la sala
Muntatge: 4 hores / Desmuntatge: 2 hores

Fitxa artística i tècnica



La Carbonara
lacarbonarateatre@gmail.com

625 828 757 (Clara Giménez)

*Espectacle seleccionat dins la 9a convocatòria de Testimoni Escènic. 
Preestrenes: Gironella (25 de juny 2017), Sant Salvador de Guardiola (8 
de juliol 2017) i Santa Maria d’Oló (9 de juliol 2017). 

Contacte


