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Eduard Fernández torna al teatre amb ‘Suzuki’

T E A T R E

‘Suzuki I i II’

Els calçons
als turmells

Francesc Massip

‘Suzuki I i II’, d’Alexei Xipenko. Traducció:

Ramon Farrés. Intèrprets: Joan Carreras,
Pere Eugeni Font, Daniela Feixas, Eduard
Fernández, Jaume Garcia Arija, Pep Jové,
Ferran Lahoz, Jordi Puig ‘Kai’, Marta Rafa,
Joan Raja, Albert Ribalta, Eugeni Roig,
Manel Sans, Lluís X. Villanueva.
Escenografia: Bibiana Puigdefàbregas.
Vestuari: M. Rafa Serra. Il·luminació: Maria
Domènech. Adaptació i direcció: Àlex
Rigola. Teatre Lliure-F. Puigserver, 19 de

desembre del 2001.

Moure’s amb els pantalons abaixats fins als tur-
mells, com ho fan Pep Jové i Eduard Fernández amb
hilarant paroxisme, és una de les imatges més po-
tents de l’espectacle, però també esdevé una poc
agraciada metonímia de la posada en escena. Àlex
Rigola es mou al llarg del seu darrer muntatge a pe-
tits saltirons, amb una capacitat de desplaçar-se li-
mitada per un text esmunyedís que de fet actua com
una compressiva cotilla sobre la carn generosa de
l’espectacle. El director ja mira d’esponjar-lo, ara
despullant els intèrprets ara potenciant un registre
interpretatiu clownesc dirigit a provocar la compli-
citat immediata del públic. La primera part, Suzuki I,
es declina en un llenguatge convencional inintel·li-

gible, i potser per això més eficaç, que situa l’acció en
un barri marginal de Berlín poblat majoritàriament
per treballadors immigrants i on gairebé només s’hi
parla el turc: un tros d’Istanbul al cor d’Alemanya
que encarna aquesta tendència de la humanitat a
traslladar-se, a canviar d’aires i a construir-se en in-
cessants recorreguts de muda. La mateixa dificultat
d’expressar res a través de la llengua (pseudoturc)
obliga a comunicar-ho tot en el registre gestual i
d’entonació de veu, del renec a l’amorosiment, cosa
que permet als actors un treball trepidant i matisat,

bé que el to de comicitat buscada a cada cantonada
no corri paral·lel a la duresa d’un text que l’autor
acota amb un molt precís ritme sonor. Hi ha una
pluja constant, amb diferents sonoritats de dego-
teigs, en harmoniosa cadència amb les opaques pa-
raules o amb les llargues pauses esquitxades per la
fressa de les eines de treball; un silenci sonor sacsejat
pel ring ensordidor d’un telèfon que et cus les orelles
i fa d’altaveu del lloc de l’acció. Un lloc resolt eficaç-
ment amb una escenografia que desplega el taller de
cotxes obert a una placeta amb cabina telefònica i
que aprofita orgànicament les possibilitats de l’ampli
escenari del teatre. Joan Carreras destaca amb llum
pròpia en aquest prometedor primer acte on cinc
mecànics turcs trastegen frenèticament un automò-
bil mentre un escriptor, Eduard Fernández, a força
d’observar-los i de fugir del seu món convencional,
acaba assumint per empatia les actituds i captinen-
ces dels operaris estrangers.

Suzuki II, però, frustra les expectatives aixecades
perquè quan el text es fa loquaç i els diàlegs s’entenen
no poden ocultar per més temps la prima consistència
dels propòsits, abocats els personatges a diluir-se en
un totum revolutum astringent. Un segon acte en què el
petardeig de l’acció és abundosament recreat per Ri-
gola amb els seus proverbials recursos d’innegable
intensitat i interès que fan fortuna en mans del tàn-
dem Fernàndez-Jové, entortolligats en una relació pe-
rillosament desbaratada i plena d’humorades gestu-
als. Droga, sexe i violència desfilen com a ingredients
martellejants del solipsisme urbà, de la marginació
que genera la ciutat, del mecanisme de nines russes
amb què la gent, per casualitat, s’embranca en la vida
dels altres en una inaturable roda d’atzars. Entre tota
aquesta faramalla que farà les delícies d’una bona
franja de públic, hi ha poc espai per a la reflexió i la
denúncia, i tot queda en uns fragments entretallats de
l’existència d’uns no-ningú, en un tros de ciutat on la
gent ve, beu cafè, fuma i se’n va, on el pensament és
una ombra al fons de la caverna i on ja no se sent res.


