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Purneorealismeitalià
La Biblioteca de Catalunya es transforma per acollir ‘Natale in casa Cupiello’, un
sopar a la napolitana molt familiar que no es fa gens estrany al públic català

Teresa Bruna
BARCELONA

La Biblioteca de Catalunya
fa goig. Les seves boniques
arcades que han fet de sos-
treatantesdelicatessenque
ha ofert Oriol Broggi, amb
sorra, ocells i arbres, s’ha
convertit ara en una acolli-
dora casa dels anys 50, amb
cuina i rebost, quadres, un
piano, puntetes i retrats. El
públic, distribuït a banda i
banda per 230 cadires,
hauràd’endinsar-sea lacasa
per anar al lavabo. És la llar
dels Cupiello, una família
napolitana que es prepara
per celebrar el Nadal. La for-
men el pare (Pep Cruz), la
mare (Marissa Josa), el nen
que no fa brot (Bruno Oro),
la nena, que l’han promès a

un ric (Màrcia Cisteró), el
ric (Carles Martínez/Xavi
Serrano), el noviet ocult de
la nena (Joan Arqué), el tiet
(Ramon Vila), el porter
(Jordi Coromina) i la veïna
(Noel Olivé). Una tropa de
luxe conduïda per Oriol
Broggi, que torna a la Biblio-
teca en un nou registre de
director de comèdia amb
embolics domèstics. És una
coproducciódelCAER(Cen-
tre d’Arts Escèniques de
Reus) i La Perla 29.

Mentre esperem la pre-
sentació, Bruno Oro toca el
piano “No ho pot evitar.
L’hem posat perquè li en-
canta tocar-lo” diu Pep
Cruz. També canta una na-
dala i deixa anar expressi-
ons napolitanes, perquè co-
neix bé l’idioma: “Vam anar

a Nàpols, a casa de la seva
tieta àvia a inspirar-nos. Re-
presenta que són una com-
panyia italiana que ve a fer
l’obra a Barcelona. En els
dos petits descansos que hi
ha per canviar l’escenari,
parlen italià entre ells. Fa

molta gràcia, ofereixen cafè
a la gent, la treuen a ballar...
És com un altre espectacle”,
explica Broggi.

L’artesania de De Filippo
L’autor, Eduardo De Filippo,
era fill d’uns comediants i va
créixer en l’ambient de tea-
tre napolità. Va escriure
força obres amb personat-
ges pensats per ser repre-
sentats per la seva pròpia fa-
mília (ell mateix, el pare, el
tiet, les seves germanes...).
Tot i que és la que menys
hem vist a Catalunya de les
quatre que ens han arribat
de l’autor, és l’obra que més
s’identifica amb nosaltres.
“Hi ha un pessebre del que
se’n parla tant que la gent
l’aplaudeix. És l’obsessió del
pare”, continua Broggi. No

és l’únic element que ens la
fa propera: “Aquesta artesa-
nia fustera que desprèn l’ar-
gument, aquesta qualitat
humana de les coses artesa-
nals fan que la gent s’hi
identifiqui”, diu Ramon
Vila. Per a Pep Cruz, l’èxit
està assegurat: “A Reus ha
anat molt bé i aquí també hi
anirà, perquè l’obra és bona,
molt divertida, nosaltres
som bons, el Broggi és fan-
tàstic, dels que comencen a
construïr amb les pedres
des de baix. I si no li agradés
a la crítica, al públic, segur
que si”, assegura.

Per a Cruz, la productora
de Broggi, La Perla 29,
també té aquest esperit ar-
tesanal: “Amb Broggi ens
vam enamorar quan vam
fer Antígona. I té la sensibi-

litat de triar la Biblioteca,
aquest espai que per si sol ja
convida a una experiència,
el públic ja s’espera alguna
cosa especial. No hi ha la co-
moditat dels camerinos dels
grans teatres, ens canviem
a la Sala de Dissecció. No hi
ha més espai, però crec que
és on més ens envolta l’espe-
rit de la companyia de De Fi-
lippo. I hi tenim un pernil!”.

El meravellós espai aca-
barà l’idil·li amb Broggi a
l’estiu, després de Questi
fantasmi, també de De Fi-
lippo. “Necessitem un espai
més gran i propi, ja movem
massa coses i aquí no hi
cabem. Ja som una compa-
nyia gran! Estem buscant
local esperançadament i
desesperadament”, explica
el director. ■

Dos moments de la vida dels Cupiello, una família amb tots els ets i uts d’una de catalana a l’hora de preparar el Nadal. “Es nota que els catalans vam ser 200 anys per Nàpols”, diu Pep Cruz ■ BITO CELS

“L’artesania
fustera de
l’argument i la
qualitat humana
fan que la gent
s’hi identifiqui”

filtre), moments de vergo-
nya aliena (les escenes
d’acció) i un final bonic, amb
els amants abraçats sota
una llum arcangèlica.

Sebastian Weigle va
optar més per la continuïtat
narrativa i l’eficàcia dramà-
tica que per les simes visio-
nàries de la partitura de
Wagner. Deixant de banda
algun defalliment puntual,
l’orquestra va fer honor a la

il·luminació, el decorat i el
vestuari de David Hockney
semblaven sorgits de les
fantasies en technicolor del
Hollywood clàssic. Amb el
dissenyador convertit en es-
trella absoluta, la direcció
escènica de Thor Steingra-
ber poc més podia fer que
moure’s pels paràmetres de
la convenció més innòcua,
amb detalls perspicaços (els
dubtes de Brangäne amb el

Tristan und Isolde
de Wagner.
Dir.: Sebastian Weigle.
Gran Teatre del Liceu, 23 de gener

Més d’un cop en
aquest Tristan und
Isolde vam esperar

que, del vaixell o del castell,
apareguessin Errol Flynn o
Yvonne de Carlo. I és que
amb el seu vibrant colorit,
realçat per una acurada
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Wagner en coloraines

XavierCester

intensitat del gest del seu
antic titular, qui, a més, va
maldar per respirar ensems
amb el magnífic reparti-
ment. Ja que no el vellut
vocal d’antany, Deborah
Voigt manté la franquesa
en l’agut i un fraseig meticu-
lós, un xic distanciat, que va
fer de la seva Isolde una en-
carnació molt més reeixida
que les heroïnes italianes
vistes fins ara. Tristan duu

Peter Seiffert al límit de les
seves possibilitats, com les
agòniques frases finals van
subratllar, però el tenor ale-
many no s’amaga mai, i la
calidesa d’un timbre que
continua tenint un eminent

substrat líric fa obviar al-
guns titubejos textuals. Al
costat del conegut histrio-
nisme de Bo Skovhus
(Kurwenal), dues composici-
ons majúscules: la Brangäne
de Michaela Schuster (do-
minant el seu vibrant instru-
ment en uns advertiments
corprenedors) i el Marke tot
emoció a flor de llavi de
Kwangchul Youn. L’èxit va
ser generalitzat.

Semblaven sorgits
de les fantasies en
‘technicolor’ del
Hollywood clàssic


