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El Poliorama acull un cicle de tres espectacles que fan especial atenció a Eduardo De Filippo

Teatre a la napolitana
Marta Monedero

BARCELONA

P
er segon
any conse-
cutiu, el ci-
cle Els Na-

politans ha aterrat
a Barcelona amb un
variat bagatge de
propostes que in-
clouen el cine mut,
els pessebres, la
música i el teatre,
que és el protago-
nista d’aquesta set-
mana.

El binomi teatre i Nàpols
condueix inevitablement a
Eduardo De Filippo, autor, di-
rector i actor que va definir

com pocs allò que en diuen la
identitat napolitana, fent-la
entenedora per a la resta d’i-
talians. Per això, el cicle tea-
tral feia ahir el seu primer pas
amb una taula rodona en què
Giulio Baffi, codirector artístic
del cicle, l’actor Silvio Orlan-
do, Sergi Belbel i Joan de Sa-
garra s’aproximaven a la rea-
litat del teatre napolità, cen-
trant-se en la labor escènica de
De Filippo, de qui justament
Belbel va dirigir Dissabte, diu-
menge, dilluns.

Giulio Baffi subratllava que
Nàpols és una ciutat on hi bull
“la hiperactivitat artística” i
que la feina ha estat triar els
espectacles que vinguessin a
Barcelona, un lloc “de refe-
rència” que els napolitans ad-
miren, ja que la senten com a
ciutat “bessona”. Les obres que
es podran veure a partir d’avui
al Teatre Poliorama són: Questi
fantasmi! (avui i demà), Napoli

nella tempesta (dijous i diven-
dres que ve), les dues escrites
per De Filippo, i La finta pazza
(el cap de setmana), de Carlo
Sigismondo Capece.

La primera, Questi fantasmi!
permet, segons Baffi, “com-
prendre l’escriptura d’un au-
tor [De Filippo] al qual potser
s’ha homenatjat massa”, ja
que ha aclaparat les generaci-
ons posteriors. L’actor prota-
gonista, Silvio Orlando, co-
mentava que aquesta és una
obra en què “cada napolità
s’hi sent reflectit, perquè De
Filippo retrava com ningú la
burgesia i la classe mitjana”.
Vint anys després de la seva
mort, ara el que caldria és re-
ivindicar l’“Eduardo De Filip-
po autor” perquè, sovint, l’ac-
tor va tapar les seves altres fa-
cetes com a creador.

La segona obra del cicle,
Napoli nella tempesta, és un es-
pectacle musical en què De

Filippo va traduir La tempestat
de Shakespeare al napolità ar-
caic. Un muntatge que comp-
ta amb música d’Antonio Si-
nagra i que es representa per
primera vegada a Barcelona.
El cicle finalitzarà amb La finta
pazza, una obra formada per
quatre peces breus que beu de
la Commedia dell’Arte, repre-
sentada en diferents llengües i
sense traducció, a càrrec de la
Companyia Pulcinella al Mer-
cadante.

Tornar la visita
Tot i que hi estan treballant,

de moment no està lligat que
la presència napolitana a la
capital catalana tingui bitllet
de tornada. És a dir, que a
Nàpols s’hi puguin veure
muntatges catalans. “Pensem
que, si tot va bé, l’intercanvi es
podria fer a l’octubre”, avança
Baffi, però encara s’han de lli-
gar serrells.

T E A T R E

‘Bartleby l’escrivent’

Com un
musclo
Francesc Massip

‘Bartleby

l’escrivent’, de

Herman Melville.
Traducció: Miquel
Desclot. Intèrpret:

Josep M. Pou. Teatre

Romea, 1 d’abril.

Aquesta és una crònica
que preferiria no fer. No pas
pel muntatge del Romea,
que és d’una sòbria eficàcia,
ni per l’esplèndida lectura
que en fa Josep M. Pou, amb
una polifonia de matisos
que converteixen el relat de
Melville en una contalla es-
purnejant i esponjosa, amb
tot el ric ventall expressiu
que el gran actor sap posar
en solfa, des de la vacil·lació
de la veu quan cal fer im-
pressió de desassossec fins a
la rotunditat per mostrar
resolució i fermesa, passant
per molt pocs subratllats
gestuals de gran precisió; tot
plegat puntuant amb la mi-
rada el tràfec interior del
personatge que conta la his-
tòria. Si preferiria no fer-ho
és per la flegma del prota-
gonista, aquest estrany Bart-
leby que ja ens havia exas-
perat en el mediocre film
d’Anthony Friedman (1970)
amb la resposta obsessiva i
lacònica que donava a qual-
sevol requeriment: “Preferi-
ria no fer-ho”.

El personatge narrador
regenta una oficina d’advo-
cat i ens presenta amb vivor
els seus empleats. Pou, al
centre, de negre davant el
faristol, va desgranant els
caràcters, i al fons de l’esce-
na, en la pelada paret de
maons, un raig de llum de-
fineix cada presentació: el
vermell del sexagenari Din-
di, un home rubicund a qui
la prosperitat perjudicava; el
groc de l’inquiet i ambiciós
Grapes; el verd de l’eixele-
brat Crosta de Gingebre; el
blanc per al nouvingut Bar-
tleby, diligent, silenciós,
acurat, però sense biografia,
un home misteriós que s’a-
fanya a collar-se com un
musclo a la cadira del racó
de despatx que se li atorga,
o, en última instància, quan
se’l fa fora, a l’escala de la
vivenda o a la cel·la de la
presó. La qüestió és roman-
dre immòbil, sense canvis,
aferrat al lloc on ha decidit
estar-se, inassequible a cap
ordre ni prec. Un personatge
fascinant en el seu absurd,
que preludia Kafka i, en tea-
tre, prefigura els antiherois
minerals de Beckett que so-
breviuen arrelats a l’escena-
ri, inamovibles com cactus.

XAVIER CARRION

Álex de la Iglesia envoltat de l’equip artístic de ‘Dos hombres sin destino’

Álex de la Iglesia: “Hi ha gags
que justifiquen una vida”

Toni Vall
BARCELONA

E
l cineasta
s’estrena
com a pro-
ductor tea-

tral amb l’obra ‘Dos
hombres sin desti-
no’, una comèdia
sobre dos perso-
natges que veuen
passar la vida as-
seguts al sofà de
casa seva.

“L’absurd és l’única respos-
ta amb sentit que podem do-
nar al món que ens envolta”,
diu Álex de la Iglesia, mentre
acaricia l’orella de Manuel
Tallafé, protagonista del
muntatge amb Enrique Mar-
tínez. El director basc confes-
sa que una acció tan senzilla
li proporciona calma i sere-
nor. Tant la frase com l’acció
del director bilbaí proporcio-
nen una idea de quina és la
manera de veure el món del
creador d’El día de la bestia. I
encara més si es fa un cop
d’ull a la història que explica
Dos hombres sin destino, el
muntatge que demà s’estrena
al Teatre Borràs de Barcelona.

Juan Ignacio i José Ángel
són dos amics de quaranta
anys que viuen junts en un
pis desordenat i degradat. La
seva vida quotidiana es con-
creta en passar-se el dia asse-

guts al sofà sense fer res més
que mirar la tele i passar de
tot. Cert dia, un d’ells deci-
deix que li convé fer un gir
radical en la seva vida. Els
conflictes entre tots dos no
tardaran a aparèixer.

Dos hombres y un destino està
escrita per Juan Maidagán i
Pepón Montero, que s’encar-
rega també de la direcció del
muntatge. L’obra, protago-
nitzada per Manuel Tallafé i
Enrique Martínez, suposa el
debut en la producció teatral
de De la Iglesia, que es va
enamorar de l’obra només
llegir-la: “Vaig sentir una
emoció molt gran i vaig deci-

dir que calia produir-la. És un
dels textos més divertits que
he llegit en els últims anys, fa
servir l’absurd amb tendresa,
té moments dadaistes i frases
del primer Mel Brooks. De
manera que tot encaixa amb
el meu caràcter i amb la meva
manera de veure la comèdia”.

Sobre l’esperit de l’obra de
Maidagán i Montero, De la
Iglesia explica que “els dos
personatges són un reflex del
món en què vivim”. “L’opció
més sana que tenim és asseu-
re’ns al sofà i mirar perquè
intentar participar-hi o expli-
car-ho és un esforç inútil”.

El flamant productor reco-

neix que quan va llegir l’obra
per primera vegada se’n feia
creus, de les troballes humo-
rístiques que conté, i desitja-
va haver-les escrit ell: “Hi ha
gags que justifiquen una vi-
da”, engega.

El director de Crimen ferpec-
to fa una valoració molt posi-
tiva de la seva primera expe-
riència en el món del teatre i
recalca la seva enorme difi-
cultat: “Hem estat un mes i
mig assajant perquè es re-
quereix molta naturalitat,
m’agradaria dirigir en el fu-
tur alguna obra perquè el te-
atre amaga moltes més possi-
bilitats que el cinema”.


