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TEATRE JOVENTUT

La companyia Yllana explica fins a sis maneres diferents d’executar un reu a ‘666’

Després de ‘666’, el Teatre Joventut continua el cicle amb Ray Cooney, Noël Coward, Dario Fo i Faemino y Cansado

Un muntatge provocador obre el
Festival d’Humor de l’Hospitalet

Glòria Ayuso
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

La cinquena edi-
ció del Festival
d’Humor del Tea-
tre Joventut de
l’Hospitalet es-
trena avui per al
públic barceloní
l’espectacle ‘666’.

E
s tracta d’una co-
mèdia “d’humor
negre provocador”,
segons el director,
David Ottone. L’es-

pectacle, basat en el teatre ges-
tual, mostra les relacions entre
quatre convictes –interpretats
per Fidel Fernández, Raúl Cano,
Joe O’Curneen i Antonio de la
Fuente– que esperen dins el
corredor de la mort l’hora de
l’execució. L’obra mostra sis
maneres diferents d’acabar
amb la vida dels condemnats.
“Volem ensenyar el costat fosc
de l’ésser humà”, explica Otto-
ne, que reconeix que, tot i que
sobre el paper les escenes són
impactants, vistes en clau
d’humor “resulten divertides”.
Una mostra d’aquest to provo-

catiu és que “hi ha influències
del cinema gore”. El director
afegeix que “evidentment es
tracta d’humor políticament
incorrecte”. A l’Hospitalet, 666
es podrà veure fins diumenge.

El cicle continuarà amb una
nova estrena, Diner negre, de Ray
Cooney, una coproducció de
Vania Produccions i la compa-

nyia Artesanal Retòrica d’An-
dorra. La trama d’aquesta co-
mèdia, dirigida per Pep Pla, es
desencadena quan un empleat
de banca es troba 615 milions a
la cartera. Al repartiment hi ha,
entre d’altres, Albert Ribalta,
Teresa Urroz, Albert Pérez i En-
ric Ases. El muntatge es pre-
sentarà per primera vegada al

Teatre Joventut, on serà de l’1 al
4 de febrer.

Només una setmana després,
Faemino y Cansado presenta-
ran Visto o no visto, el seu cinquè
muntatge en 15 anys de trajec-
tòria. La següent proposta, del
15 al 18 de febrer, és un mun-
tatge senzill en què dos amics
que es troben per pescar inicien
un llarg diàleg sobre les seves
intimitats i preocupacions. Pe-
dro Moya i Romualdo Sánchez,
també autors del guió, en són
els protagonistes juntament
amb Mariano Bosch.

El cicle d’humor continuarà,
del 2 al 4 de març, amb Vides
privades, dirigida per Paco Mir,
una comèdia de Noël Coward
amb Francesc Albiol, Lluïsa
Mallol, Pep Ferrer i Mireia Ai-
xalà. El Teatre Joventut també
acollirà l’obra de Dario Fo La
millor marihuana la fa la mama,
els dies 10 i 11 de març. Emilià
Carilla dirigeix aquest muntat-
ge sobre el mite que s’ha creat
al voltant de la droga.

El Festival d’Humor es clourà
amb l’estrena exclusiva a Cata-
lunya de Manolito Gafotas, el po-
pular personatge creat per El-
vira Lindo, que serà al Joventut
del 20 de març a l’1 d’abril.

T E A T R E

‘Suite’

Comuniquen
Joaquim Noguero

‘Suite’, de Carles Batlle. Direcció:

Toni Casares. Intèrprets: Carme
Sansa, Lluís Soler, Cristina Genablat,
Fèlix Pons. Sala Beckett.

Carles Batlle no renuncia a la seva condició
d’home de teatre complet quan escriu, ni
tampoc a gustos de lector vocacional forjats a
la infantesa i que –com a estudiós– trobem
explicitats als pròlegs d’E.R., de Benet i Jornet,
i d’El lector por horas, de Sanchis Sinisterra, dos
pares reconegudíssims, d’altra banda, de la te-
atralitat d’aquesta peça, ni que sigui per ha-
ver-li mostrat quan començava per on podia
agafar un camí que, a hores d’ara, Batlle ja re-
corre sol amb seguretat.

Suite combina un tipus de dramatúrgia ab-
solutament contemporània amb el compromís
inherent al fet de continuar explicant una
història en què, malgrat jugar conscientment
amb les el·lipsis i tantes sostraccions com es
vulgui (en aquest cas, just les que l’obra ne-
cessita), tot acaba quadrant. Així, la peça es
pronuncia sobre uns personatges igualment
contemporanis, però amb problemes que, de
fet, els transcendeixen, i –com és habitual en
aquest tipus de propostes de l’anomenada po-
ètica de la sostracció, o d’una teatralitat de
l’enigma, o del drama relatiu– s’aposta per
una formalització calculadíssima i irreprotxa-

ble, encara que conscientment inconcreta pel
que fa als continguts, si més no externament.
En conseqüència, els personatges es fan moltes
preguntes i les responen poc, de vegades en-
cobrint-s’hi i sempre amb intenció. El bo és que
aquí aquest recurs no serveix merament com
una forma de progressió i desenvolupament
dramatúrgic, sinó que procura sempre fer
sentir i esbossar unes figures, uns caràcters,
que ens són presentats no amb la seguretat
mil·limètrica d’un traç directe i realista, sinó
per la capacitat de crear taques i volums en-
torn seu, les preguntes i les històries que as-
setgen el veritable què de la qüestió. L’obra se
situa, doncs, a prop de segons quin Mamet (El
criptograma, per exemple), o de Sanchis Sinis-
terra (El lector por horas, llegeixin el pròleg que
hi va fer el mateix Batlle), o de Benet i Jornet:
sobretot, de Desig, on Lluís Soler feia un paper
gairebé idèntic, també buscant refugiar-se en
un ordre fictici, allà polint fusta, aquí cons-
tructor d’una casa de nines encara més sim-
bòlica que, com el teatret d’E.R., no té ninos.

Rere l’aparent fragmentarietat o incomuni-
cabilitat amb què ens arriba embolicada la tra-
ma, hi ha la necessitat que el lector-espectador
participi de la construcció de sentit, un sentit
que admet diverses lectures, però que no elu-
deix oferir el suggeriment d’una història més o
menys completa sobre la qual poder recol-
zar-les. Una història que és recuperable, i més
encara amb el suport de les interpretacions i sota
una direcció que ha buscat servir l’obra amb
eficàcia i invisibilitat. Un únic retret: la discussió
directa entre la mare i la filla, quan parlen per
telèfon, que en una obra d’aquesta mena pot
contribuir clarament a confondre l’espectador
sobre la naturalesa dels dos espais recreats.


