La mostra de Teatre Jove que enguany ofereixen els
grups de l’Escotilló Jove del C.C. aquest mes de juliol 2015,
la dediquem al tot un conjunt de textos pertanyents al teatre
de l’absurd.
Són un conjunt de diàlegs escrits per Roland Dubillard
i que els nois i noies del grup de teatre posen en escena a
partir d’un muntatge desenvolupat per Carlos Lizalde i Xavi
Fuguet.
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El teatre de l’absurd és un gènere teatral cultivat per escriptors
europeus i americans entre els anys 40 i 60 del segle XX.
Les característiques peculiars del teatre de l’absurd só
l’anadonament deliberat d’una construcció dramàtica racional i el
rebuig del llenguatge lògic conseqüencial. L’estructura tradicional
(trama, esdeveniments, concatenació, resolució) és substituïda per
una alògica i insignificant successió de situacions, relacionades per
una feble i efímera traça (un estat d’ànim o emoció?.
El teatre de l’absurd es caracteritza per diàlegs aparentment
sense significat, repetitus i dramàtics sense connexions lògiques
que creen una atmosfera de somni.
Molts veuen el Teatre de l’Absurd com unes obres sense
explicacions lògiques i sense sentit. Es ressalta la incongruència
entre el pensament i els fets, així com la incoherència entre les
ideologies i els actes.
Els personatges tenen un gran obstacle per expressar-se i
comunicar-se entre ells mateixos constantment. En les obres,
definitivament, el decorat i les escenografies (a l’igual amb els
objectes i els accessoris utilitzats) juguen un paper molt important
com a constant amb el contingut de les mateixes, perquè presenten
imaginàriament la realitat dels missatges que es pretenen portar.

ROLAND DUBILLARD
Neix el 2 de desembre de 1923 a París i mor el 14 de desembre de
2011 a Vert-le-Grand1, és un escriptor, dramaturg i comediant
francès.
El seu treball literari inclou obres de teatre, així com relats curts,
col·leccions de poesia, alguns assajos i un diari. Sovint coqueteja
amb un absurd, molt subtilment destil·lat, que per a alguns el
converteix en un germà espiritual de Ionesco i Beckett. El 1987, el
seu treball creatiu va ser interromput per un accident
cerebrovascular, després del qual va quedar hemiplègic.

