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ElVillarroel
estrenauna
comèdiade
NeilSimon

Redacció
BARCELONA

El Teatre Villarroel presen-
ta fins a mitjans del mes
que ve l’obra de Neil Simon
El presoner de la segona
avinguda, una comèdia
àcida que va arribar a la
pantalla gran sota el mateix
títol, protagonitzada per
Jack Lemmon i Anne Ban-
croft (1976). Ara arriba al
teatre barceloní dirigida per
Manel Dueso i protagonit-
zada per Toni Sevilla i Lluï-
sa Mallol, que a més d’im-
pulsar la iniciativa, han pro-
duït l’obra.

El presoner de la segona
avinguda narra de forma
irònica i punyent la història
d’un triomfador de classe
mitjana alta que perd el seu
lloc de treball. Segons
Dueso, es tracta d’un relat
de comicitat corrosiva.
Dueso explica que en aques-
ta “societat del benestar en
la qual vivim i tot és fantàs-
tic, tan trepidant, tan ferot-
ge, en què per fer coses
calen diners, arriba la bru-
talitat quan et quedes a
l’atur; és com si deixessis
d’existir”.

I és que el protagonista
de l’obra viu sotmès a les
petites misèries que inun-
den la seva vida i aterrit per
la possibilitat de perdre el
seu lloc de treball, cosa que
finalment succeeix. Ja a
l’atur, li entren a robar al
pis, té una baralla amb un
veí i és humiliat. Amb el
marit sumit en una crisi
nerviosa, la seva dona es
posa a treballar, decideix
posar-lo en tractament psi-
quiàtric i demana ajuda als
cunyats –interpretats per
Carme Fortuny, Mont Plans
i Jordi Vila–. Ella s’adonarà
que el treball la fa més lliu-
re i fins i tot expressa la
seva il·lusió de voler anar a
viure a Barcelona, ciutat
que Neil Simon esmenta al
guió original. ■

Israel téunmoment
de‘Felicitat’aTortosa

Dues de les propostes més solvents que ha programat el Festival
Entrecultures provenen de companyies amb empremta occidental

Juan Carlos Olivares
TORTOSA

La companyia israeliana
Khan Theatre de Jerusalem
va presentar diumenge a
Tortosa Osher (Felicitat),
una brillant comèdia sobre
els límits entre la realitat i la
ficció. Un espectacle sofisti-
cat de tall occidental que
obre el debat, en el marc del
Festival Entrecultures,
sobre el desenvolupament
del llenguatge teatral en al-
tres cultures.

El festival tortosí ha pro-
vocat involuntàriament un
possible debat sobre la do-
minació cultural del que
s’entén per teatre. És signi-
ficatiu que les dues propos-
tes escèniques més solvents
des del punt de vista artístic
d’aquest cap de setmana
provinguin de companyies
amb una forta empremta
occidental. Canadenca, mal-
grat la seva multiculturali-
tat, és Tombouctou, i euro-
peu en fons i forma és el
muntatge Felicitat dels is-
raelians Khan Theatre.

“És difícil distingir –afir-
ma el seu director, Michael
Gurevitch– d’on provenen
les teves influències. Em
fascina la cultura europea,
però també hem de ser
conscients que l’ésser humà
està fet de carn i sang i mai
no se sap quines tradicions
i arrels flueixen per aquest
sistema sanguini. De totes
maneres, Israel és una cul-
tura aïllada del seu entorn,
gairebé no participa del con-
text que geogràficament li
hauria de ser més pròxim”.

Una proximitat a la cul-
tura occidental que és de-
terminant a Felicitat, un es-
pectacle amb una drama-
túrgia i una posada en
escena sofisticada i cultu-
ralment neutra, que podria
haver nascut a Berlín, París
o Nova York. Un complex
joc del teatre dins del teatre,
una brillant reflexió sobre
els límits entre la ficció i la
realitat, que beu més del de-
càleg de les comèdies amb
tocs irreals de Woody Allen
(Annie Hall) que no pas
d’una realitat identificada
amb el Pròxim Orient.

Una comèdia amb un
perfil polític baix, tot i que el
seu director asseguri que

“és inevitable ser polític, la
nostra vida està immersa
en la política”, i recorda que
una obra d’Hanoch Lenin
(una ferotge sàtira sobre Is-
rael després de la Guerra
dels Sis Dies), “va canviar
radicalment la meva pers-
pectiva política respecte al
meu país”.

A més a més de l’estrena
de Felicitat, diumenge pas-
sat, l’Entrecultures va com-
pletar la programació del
primer cap de setmana
amb la presentació d’un en-
tranyable recital de can-
çons en jiddisch interpreta-
des per l’actriu i cantant
Esti Svidensky i una versió
molt lliure de Mare Corat-

ge, dels tunisians Théâtre
Ennes. El seu críptic argu-
ment va quedar compensat
per la desbordant energia
de l’actriu principal, una in-
creïble intèrpret d’un
metre trenta centímetres.
Anecdòtica va ser la pre-
sència a Tortosa dels ku-
waitians Gulf Theater. Van
participar en l’Entrecultu-
res amb un muntatge (La
cadena) de tot just mitja
hora i una metàfora més
que naïf sobre el conflicte
generacional. Un especta-
cle que exemplifica com el
teatre és un llenguatge de
transmissió cultural es-
trany i importat per a algu-
nes tradicions culturals. ■

‘Felicitat’, dels israelians Khan Theatre, ha estat una de les propostes artístiques més interessants del festival ■ ENTRECULTURES

‘Felicitat’ té una
posada en
escena
sofisticada i
culturalment
neutra que
podria haver
nascut a Berlín o
Nova York


