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'Il·lusionistes' tristos

El valencià Paco Zarzoso dirigeix a l'Espai Lliure una tragicomèdia de Lluïsa Cunillé sobre la
màgia i la soledat

Marta Monedero

'Il·lusionistes' 
Espai Lliure
Del 23/09 al 03/10

Tres prestidigitadors que no passen pel seu millor moment són els personatges d''Il·lusionistes',
una tragicomèdia de Lluïsa Cunillé dirigida
pel valencià Paco Zarzoso.
Zarzoso i Cunillé es tenen ben apamats l'un a l'altre. Comparteixen el mateix univers dramatúrgic. Han
escrit obres junts i els uneix la seva implicació amb la Companyia Hongaresa de Teatre. A més, Zarzoso
ha estrenat diverses obres de la dramaturga, que té l'honor de ser una de les autores catalanes més
estrenades al circuit alternatiu.

Il·lusionistes retrata un mag francòfil, una faquir cantant i una escapista que es dedica a escriure best
sellers; ells són els tres il·lusionistes desubicats que actuen en una ciutat on simultàniament s'hi
celebren uns Jocs Olímpics, mentre la seva vida es barreja amb números de màgia, fantasies i boleros.
"Parlen com si fossin personatges i en cap moment intenten acostar-se a les persones reals", explica el
director, que, amb Il·lusionistes, fa un mesurat joc de teatre dins del teatre.

Zarzoso, Lola López i Rosa López són el trio protagonista d'aquest muntatge que recull també la soledat
de tres persones i que es va estrenar al festival valencià Escena Oberta, que després va passar pel
festival Veranos de la Villa de Madrid i avui arriba a l'Espai Lliure.

La vena lírica d'Il·lusionistes ressalta el sentit de l'humor sintètic i, per alguns, rar de Cunillé, a qui no li
agrada tenir cap contacte amb la premsa. "Com que no hi és, no sabem per què els noms dels tres
protagonistes comencen tots per A", comenta Lola López, que també recorda que van comprar una
caixa de màgia per separar persones a Buenos Aires, "perquè allà és tres cops més barata", i que, com
que no tenien llibre d'instruccions, no els va ser gens fàcil esbrinar com es feia servir.

Pressupost pendent
 Les administracions han tornat a donar allargs al Lliure a l'hora de concretar el pressupost amb què el
volen dotar per a aquesta temporada. Resignat, el director del teatre, Àlex Rigola, continua fent la seva
feina, a l'espera que li diguin el què. Sembla que, finalment, Ajuntament, Diputació, Generalitat i el
ministeri de Cultura es mullaran el 15 d'octubre, en la pròxima reunió de la junta de govern. De pendent,
n'està el pressupost i també la idea de si al Lliure li encolomaran un gerent. 

Paco Zarzosa, actor i director d´Il·lusionistes
Avui
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