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CRÍTICA // TEATRE

'¡TOCATA I FUGA!', aproximació a la commedia dell'arte 
• Una comèdia enginyosa construïda sobre ingenus conflictes amorosos

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECCIÓ Gemma Beltran
TEATRE Jove Teatre Regina
ESTRENA 10 de febrer

La Companyia Dei Furbi, que dirigeix Gemma Beltran, incideix en la línia seguida amb Scherzo i
Divertimento, els seus anteriors muntatges: un teatre basat principalment en els elements més
característics de la commedia dell'arte. ¡Tocata i Fuga! és possiblement el millor d'aquests tres
espectacles i per descomptat un excel.lent entreteniment que el públic agraeix.
Beltran firma la dramatúrgia i direcció d'un muntatge vistós, amb un colorista vestuari d'època i diverses
cançons a tres i cinc veus interpretades a cappella. L'argument busca el joc de l'embolic en els
conflictes amorosos. La seducció, la gelosia, les enveges i la fascinació figuren en una trama exposada
amb senzillesa i de forma molt directa.
La representació de ¡Tocata i fuga! té el final feliç propi de la commedia dell'arte i està duta a un ritme
atractiu per al públic, a qui no se li permet el descans en cap moment. Els vuit actors que formen el
repartiment estan situats (quatre i quatre) en vuit cadires i a tots dos costats de l'escenari. Els enganys i
falses aparences que es veuen en escena donen a l'espectacle un aire de festa que la direcció accentua
en tot moment.
Teatre, dansa, cant i fins i tot una mica d'esgrima coincideixen en la representació d'aquesta senzilla
peça, interpretada a un bon nivell. Sobresurt especialment la sensació d'equip, d'homogeneïtat entre els
vuit actors del muntatge. Posats a destacar, i a partir dels mateixos personatges, citaria Anna Sahun
(actriu principal a la sèrie Porca misèria), Juan Carlos Martel i Ester Cort. 
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