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PREMIS 3 El pianista i composi-
tor ha estat distingit amb aquest 
guardó que atorga l’Ajuntament 
en la categoria de música, «pel 
seu caràcter transversal posat al 
servei de les músiques improvisa-
des», mentre que el periodista En-
ric González l’ha aconseguit en 
l’apartat de comunicació, «pels 
seus articles publicats a  El País», i 
el dramaturg  Josep Maria Muñoz 
en el de ciències humanes i soci-
als, «per la qualitat i agilitat de la 
seva prosa».

Bieito estrena 
a Alemanya ‘Le 
grand macabre’
TEATRE 3 Calixto Bieito, el di-
rector artístic del Teatre Romea, 
estrenarà avui aquesta òpera 
del compositor hongarès Györ-
gi Ligeti al Teatre de Friburg de 
Brisgòvia (Alemanya). La peça es 
va estrenar per primera vegada a 
Estocolm el 1978 i el llibret s’ins-
pira en l’obra de teatre del belga 
Michel De Ghelderode La ballade 
du grand macabre. És el tercer es-
pectacle que Bieto presenta en 
aquesta sala, on ja va posar en es-
cena  Elektra i La vida breu.

Sainet napolità a la Biblioteca

rònicac

Oriol Broggi accentua la caricatura de la comèdia ‘Natale in Casa Cupiello’

verge amb unes espelmes i un pi-
ano destaquen entre tot el mare-
màgnum d’objectes. Enmig de tot 
això, i amb un personatge tan cen-
tral com el de Cruz, emergeix la fi-
gura de l’excel·lent Marisa Josa (Con-
cetta), l’abnegada dona de Cupiello 

i mare de Tommasino (un surrealis-
ta Bruno Oro), fill consentit i clep-
tòman, i de Ninuccia (Màrcia Ciste-
ró), una ben dotada filla casada amb 
un empresari que no estima (Jordi 
Martínez) i enamorada de Vittorio 
(Joan Arqué). 

CANVIS ESCÈNICS / Amb tots aquests 
elements en joc i la presència del 
germà gorrer de Cupiello, Pasquali-
no (Ramon Vila), i dels inevitables ve-
ïns, encarnats per Noël Olivé i Jordi 
Coromina (al mateix temps porter i 
metge), el sainet napolità està servit. 
Tot el que passa a continuació, amb 
el simple argument de preparació 
del sopar de Nadal, les intrigues fa-
miliars i l’acabament del pessebre, 
es posa al servei de la hilaritat, que 
també inclou els canvis d’elements 
escènics, en els quals els actors a l’es-
til de La Cubana es dirigeixen al pú-
blic en italià i els ofereixen pastes 
i cafè.
 El problema en aquestes comèdi-
es costumistes és sempre el de la me-
sura dels elements grotescos. Brog-
gi accentua la caricatura dels per-
sonatges. Els dos primers actes són 
àgils i divertits, però l’espectacle de-
cau en el tercer amb la repetició dels 
tics de Cruz al llit, encara que ni tan 
sols això aconsegueix frenar un pú-
blic entregat al riure. H

33Luca Cupiello (Pep Cruz) i el seu fill Tommasino (Bruno Oro).
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A
mb el record d’un memo-
rable Dissabte, diumenge i 
dilluns al TNC, dirigit per 
Sergi Belbel, ha arribat a la 

Biblioteca de Catalunya Natale in Ca-
sa Cupiello. Dues obres d’Eduardo de 
Filippo representades amb set anys 
de diferència però amb el nexe en 
comú que Oriol Broggi, director de 
l’actual muntatge, es va amarar de 
l’univers napolità d’aquest autor de 
referència en el teatre popular italià 
com a ajudant de Belbel i amb la se-
va posterior immersió en l’obra aca-
bada d’estrenar a Barcelona.
 La mestria de De Filippo a l’hora 
de retratar la quotidianitat d’una fa-
mília napolitana en l’estretor de la 
postguerra apareix des del primer 
moment en el muntatge de Broggi. 
L’escenografia, situada al centre de 
la sala gòtica, recrea el modest pis de 
Luca Cupiello (gran Pep Cruz, amb 
un paper a la seva mida), un bonda-
dós i extravertit patriarca que no 
s’assabenta de res del que passa al 
seu entorn si no té a veure amb l’ob-
sessionada confecció del pessebre 
nadalenc.
 Dos llits, mobles diversos, una 

Pep Cruz brilla dins 
del bon to general en 
la hilarant peça de 
d’Eduardo de Filippo


