
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        22/09/2004

Secció: Exit / Espectacles  Pàg:79

El Lliure acull una obra de Lluïsa Cunillé que uneix màgia i boleros 

JORDI SUBIRANA

La col.laboració entre l'actor, director i autor Paco Zarzoso i la dramaturga Lluïsa Cunillé es va
començar a forjar el 1996, quan van fundar la Companyia Hongaresa de Teatre. Després d'estrenar
diversos textos durant vuit anys en diferents espais barcelonins, el duo porta des d'aquesta nit fins al 3
d'octubre Il.lusionistes a l'Espai Lliure de Montjuïc. Es tracta d'un singular muntatge en què el llenguatge
sintètic però críptic de Cunillé se cita amb màgia, boleros punyents, ball i fantasies literàries.

L'obra, interpretada per Zarzoso, Lola López i Rosa López, narra la història de tres germans que,
després d'un llarg període de temps sense veure's, coincideixen en una ciutat en què s'estan celebrant
uns Jocs Olímpics i, per diferents circumstàncies, acaben actuant en un petit cabaret. Els protagonistes
del curiós espectacle, que se salda amb un estrepitós fracàs de públic, són un mag francòfil, una faquir
cantant i una escapista que a estones també es dedica a escriure.

ÉSSERS CONFOSOS
Com en altres de les seves peces, l'autora reflexiona sobre l'ésser humà, encara que en aquesta ocasió
Cunillé no s'hi acosta des de la seva habitual òptica abstracta sinó des de la màgia, un món més frívol.
La dramaturga retrata personatges perduts i confosos, que estan fora del món. "No els interessen els
grans esdeveniments que succeeixen al seu voltant i troben en l'il.lusionisme una via
d'escapament", va dir Zarzoso, director del muntatge i autor dels boleros que s'hi canten.

SENSE PRESSUPOST
Àlex Rigola, director del Lliure, va explicar després de la roda de premsa d'Il.lusionistes que l'espai
públic encara no té aprovat el pressupost del qual disposarà el 2005. Rigola, que va atribuir el retard als
canvis polítics produïts durant l'últim any en algunes institucions, espera que el tràmit s'acabi a mitjans
d'octubre, quan es reunirà la Junta de Govern del Lliure i de la qual formen part l'Ajuntament i la
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura, les administracions que
subvencionen el teatre. Si no hi ha canvis, el Lliure comptarà amb una dotació d'una mica més de sis
milions d'euros. Rigola va assenyalar que el dèficit actual se situa al voltant dels 500.000 euros anuals.
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