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Una sessió doble amb la màgia de De Filippo 

amb l’amant. L’il·lusionista se les 
empescarà per consolar el marit 
abandonat assegurant-li que el que 
està vivint és un Show de Truman, 
una il·lusió que en realitat no està 
passant. “I l’home accepta aquesta 
fantasia perquè no vol acceptar la 
realitat –planteja el director–. Pe-
rò què és millor, ¿afrontar la realitat 
o fabricar-se una il·lusió per viure-
hi? Qui no té dret a fer-ho?” “En 
comptes d’anar al psicòleg té un 
mag a casa durant quatre anys”, ex-

plica Ramon Madaula, que revela 
que “al final sempre arriba la crua, 
aspra i brutal realitat”.  

Eduardo de Filippo escrivia les 
obres com un vestit a mida per als in-
tèrprets de la seva pròpia compa-
nyia, la De Filippo - Comica Com-
pagnia Napoletana d’Arte Moderna. 
N’era productor, autor, director i ca-
pocomico. Aquí els dos protagonistes 
són Bosch i Madaula, però els agom-
bola una gran companyia: Frances-
ca Piñón, Teresa Lozano, Marc Ro-

dríguez, Oriol Guinart, Albert Ribal-
ta i Mercè Sampietro –que debuta al 
Teatre Lliure però no s’estrena amb 
De Filippo, ja que ella i Jordi Bosch 
van participar en la memorable Dis-
sabte, diumenge, dilluns del Teatre 
Nacional el 2002–. Els actors Robert 
González i Laura Aubert també for-
men part de la banda que toca i can-
ta música d’aire napolità.  

Interpretar dibuixos animats  
Home i senyor se situa als anys 30 i 
La gran il·lusió als 50. Això marca 
l’escenografia i el vestuari, però so-
bretot ajuda a donar el to del mun-
tatge. “A La gran il·lusió els actors 
van al límit d’anar disfressats”, des-
criu el director. I Madaula ho com-
pleta: “Hem d’interpretar com si 
fóssim dibuixos animats. El públic 
s’ha d’emocionar però sense que 
fem tragèdia. Som com el Dumbo. 
No és una paròdia ni un esperpent 
però s’hi acosta, té una càrrega de 
malenconia, tristesa i poesia”.  

La gran il·lusió, que Lozano i 
Madaula defensen com una “gran 
obra de teatre” i Sampietro fins i 
tot emparenta amb la fantasia i he-
terodòxia d’El Quixot, va ser un 
fracàs quan es va estrenar. Pasqual 
sap per què i li vol fer justícia: “És 
l’obra en què De Filippo està més 
a prop d’un dels seus mites, Piran-
dello. Les obres de De Filippo te-
nen generalment un final positiu, 
una bonhomia; en canvi, aquesta és 
com aquells confits que et regala-
ven als batejos: comença sent dol-
ça i a dins hi trobes l’ametlla amar-
ga”, sentencia.e

Jordi Bosch és 
un mentalista i 
Ramon 
Madaula el ric 
Calogero di 
Spelta a La gran 
il·lusió. ROS RIBAS

Lluís Pasqual dirigeix al Lliure dues comèdies amb actors com Jordi Bosch i Ramon Madaula
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“El teatre d’Eduardo de Filippo és 
benèfic”, sentencia Lluís Pasqual 
fent un gest emfàtic amb les mans, 
com si les paraules del napolità ser-
vissin de curació. Per aquest efecte 
balsàmic va voler incloure De Filip-
po en la programació d’enguany, 
que ja té prou càrrega política. I per 
estrenar-se dirigint un text d’aquest 
autor, Pasqual –que va arribar a co-
nèixer l’italià en el tram final de la 
seva vida– va escollir la comèdia La 
gran il·lusió, que complementa amb 
una segona obra breu, Home i se-
nyor. Ració doble de De Filippo que 
el Teatre Lliure ha agrupat sota el tí-
tol A teatro con Eduardo, en cartell 
a la seu de Montjuïc del 30 de març 
a l’1 de maig.  

El que podria enllaçar temàtica-
ment les dues obres és el trànsit en-
tre la realitat i la ficció. Però més en-
llà d’això i uns llums de neó, Pas-
qual, que també en signa la versió, 
no ha sucumbit a la idea de fusio-
nar-les. Home i senyor (1922) mos-
tra les interioritats “d’una tristíssi-
ma companyia de teatre que ha de-
butat desastrosament” i decideix 
improvisar un assaig allà on s’allot-
gen, l’Hotel Metropol. La gran il·lu-
sió (1948), en canvi, gira al voltant 
d’un matrimoni en hores baixes i un 
il·lusionista (Jordi Bosch). En un 
dels trucs del seu espectacle, el mag 
tanca la dona en un sarcòfag i la fa 
desaparèixer. La veritat és que ella 
l’ha subornat per poder-se escapar 
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El nou Tortell Poltrona  
‘& friends’ al Montseny 

conte que cuidaven les carboneres 
de la zona”, explica–, i ha creat un 
espectacle multidisciplinari que fu-
siona el verd de la zona amb els co-
lors vius del món del clown, dos tons 
“que inicialment es tiraven coces”, 
ha confessat Mateu. Grinyols oferi-
rà un total d’onze funcions, els diu-
menges al migdia.  

Però pel festival hi passaran al-
tres noms destacats del clown i el 
circ. Leo Bassi presentarà la ceri-
mònia bufonesca de La gran misa 
patólica, el funambulista Oliver 
Zimmermann s’ha proposat passar 
de carpa a carpa del Cric pel cel, els 
francesos Bazar Forain presentaran 
a la seva pròpia carpa el món màgic 
de Delirium Saga Circus i Enric Ases 
mesclarà poesia i humor negre a 
Trajectes llargs per a embarcacions 
petites (Set històries curtes sobre 
l’èpica del ridícul). 

El Circ Cric & Friends consolida 
la seva proposta de maridatge en-
tre circ i música. La festiva Mara-
bunta de Guillem Albà obrirà el 

La Senyoreta Titat i Tortell Poltrona estrenen obra 
al festival del Montseny. CIRC CRIC

certamen, que comptarà amb con-
certs especials del Quartet Mèlt, La 
Troba Kung-fú, el duo de Marco 
Mezquida i Laia Molins i una actu-
ació dels fills pròdigs, el Baró 
d’Evel Cirk Cie, amb el concert-es-
pectacle L’amagatall. El músic Al-
bert Pla i el Tortell Poltrona oferi-
ran un altre xou únic, titulat provo-
cadorament PP. I, encara, el pallas-
so unirà el seu univers amb les 
bombolles de Pep Bou i els titelles 
del mestre Jordi Bertran.  

Punt de trobada de les pallasses 
La programació manté tres cites 
clau que serveixen de punt de troba-
da del sector. La més important és la 
tercera edició del Festival Interna-
cional de Pallasses (del 3 al 5 de 
juny), que comptarà amb una intèr-
pret de prestigi internacional: la su-
ïssa Gardi Hutter i la seva Joana la 
valenta, la companyia Los Excéntri-
cos, l’espectacle de Las Polis i dos 
cabarets de pallasses, un dels quals 
conduït per l’actriu i còmica Sílvia 
Abril. Les altres dues diades especi-
als seran les fires d’espectacles, en 
les quals es conviden desenes de 
companyies a actuar i s’organitzen 
tallers, jocs i passejades pel bosc per 
a tota la família (seran el 17 d’abril, 
–aquesta se centrarà en els funàm-
buls– i el 15 de maig).e

El Circ Cric es renova. El Tortell 
Poltrona i la Senyoreta Titat han 
canviat els seus col·laboradors habi-
tuals a la pista de circ per una trou-
pe d’acròbates (de terra, trapezi do-
ble, trapezi coreà i mans a mans). 
Els han batejat amb el nom de Gri-
nyols, evocant uns personatges lle-
gendaris del Montseny que va bate-
jar Joan Amades. I Grinyols serà el 
títol del nou espectacle per a públic 
familiar del Tortell Poltrona –des-
prés de Grimègies, una obra per a 
adults sobre la mort– que s’estrena-
rà en el marc del setè Festival Circ 
Cric & Friends, que se celebrarà a 
Sant Esteve de Palautordera entre 
el 26 de març i el 26 de juny. 

 Jaume Mateu (Tortell Poltrona) 
ha agafat de referent aquestes figu-
res vinculades a la zona on tenen an-
corada la carpa, al Parc Natural del 
Montseny –“eren personatges de 
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