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LA COMPANYIA LA ROSA REIVINDICA LA BOGERIA DE LA COMMEDIA DELL’ARTE

I OMPLE LA SECA DEMÀSCARES I EMBOLICS, MÚSICA I MOLT D’HUMOR

Que es casin ells,
si tanta il·lusió els fa!

Ves si no és casualitat que
aquest espectacle coincideixi
a La Seca amb el noumun-
tatge de la gent deDei Furbi!
Recordeu que els orígens d’a-
questa brillant companyia ara
del tot dedicada a jugar amb
Mozart i Da Ponte cal buscar-
los en la commedia dell’arte?
Els seus primers espectacles
partien precisament de les
tècniques i recursos d’aquesta
popular forma de fer teatre
amb orígens italians, però que
al llarg dels segles XVI i XVII
va acabar fent furor per tot
Europa; unes tècniques i recur-
sos que ells posaven al servei de
nous arguments no exempts de
vegades de sucosos anacronis-
mes. Ara, com ja veieu, els Dei
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Els personatges de l’obra inclouen una princesa a la fuga i uns vells garrepes.

provocat molts desastres senti-
mentals, també han donat lloc
amoltíssima diversió: sense
aquestamena de casoris, la his-
tòria de la comèdia seria ben
diferent. I sempre pot haver-hi
nois que pensin que casar-se
amb una princesa és una bona
i molt vistosa inversió, i noies
que creguin que pescar el fill
d’un ricmercader de la Venècia
del segle XVI resulta un negoci
immillorable. Però els nuvis a
la força d’aquest espectacle no
semblen fets d’aquesta pasta.
I estan ben disposats a desfer

el compromís a què han arri-
bat els seus progenitors, siguin
quins siguin els mitjans neces-
saris. Giorgio i Doralice (així
es diuen la parelleta) pensen
desafiar el sistema establert.
I disposen d’unes boniques
màscares, especialment cre-
ades per Stefano Perocco di
Meduna, i d’una inesgotable
capacitat per enredar tant la
troca que, segons assegura
la companyia, al final ja no
sabrem si som al Vèneto, a la
Xina o al fons del mar.
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Furbi s’han posat operístics,
encara que als seusmuntatges
sempre sigui perceptible la pet-
jada d’aquells primers temps.
Però la commedia dell’arte
continua ben viva i continua
temptant noves formacions
decidides a seguir servint-se’n
per presentar-nos els seus
divertiments de nova creació.
Aquest és el cas de la com-

panyia La Rosa, que, seguint
l’exemple deDei Furbi, s’ha
inventat un argument que ve a
sermolt similar als arguments
de què partien aquelles repre-
sentacions en les quals –en
qualsevol cas– la improvisació
tenia sempre un paper fona-
mental. Unes representacions
que anaven ben plenes de
música i dansa, i de les quals
van sortir també amb el temps
una sèrie de personatges sovint
emmascarats (l’Arlequí, la
Colombina, el Pantaló…) que el
públic reconeixia tot just sor-
tien a escena.
Cal reconèixer que, al llarg

dels segles, els matrimonis
de conveniència, tot i haver


