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Pasqual serveix un gran De Filippo
CRÒNICA ‘A teatro con Eduardo’ arrasa al Lliure amb els estel·lars Bosch i Madaula

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

D
eia Eduardo de Filippo 
que «les comèdies, com 
més napolitanes són, més 
universals resulten» i tam-

bé que «el teatre significa viure de ve-
ritat allò que altres, en la vida, repre-
senten malament». Dues reflexions 
que són d’allò més oportunes per 
parlar del magistral muntatge A tea·
tro con Eduardo que Lluís Pasqual ha 
edificat a partir d’un díptic format 
pel primer acte d’Home i senyor, obra 

de joventut de l’autor, i La gran il·
lusió, peça escrita el 1948 de marcat 
accent pirandel·lià. 
 La hilarant immersió en el món 
del teatre dels còmics de fira, en la 
primera entrega, i el contrast entre 
la realitat verdadera i la fictícia del 
segon text arrasen al Teatre Lliure 
de Montjuïc. Traslladar a l’escena-
ri amb èxit l’atmosfera del radiant 
univers d’aquesta doble ficció no-
més és possible amb una posada en 
escena àgil i plena de fantasia, i amb 
la qualitat d’un elenc format per 10 

actors que es desdoblen en una vin-
tena de papers. Un quartet de mú-
sics encapçalats pel cantant Robert 
González, a la vegada actor, anima 
els moments de canvi d’escena amb 
peces de música popular. 

RIURE SENSE FRE / Jordi Bosch i Ramon 
Madaula, sense desmerèixer la resta 
del repartiment, exerceixen de grans 
napolitans. És tanta la seva adaptació 
a l’esperit dels seus tragicòmics per-
sonatges, que semblen directament 
arribats d’aquella Nàpols de post-

guerra que tan bé dibuixen aquestes 
comèdies.
 En la primera entrega, Genaro de 
Sia (un descomunal Bosch, de des-
bordada comicitat) posa fins a l’ex-
trem la caricatura deliberadament 
grotesca durant els assajos de la se-
va companyia al vestíbul d’un ho-
tel. Les rialles es precipiten sense fre 
a l’escenificar els preparatius, amb 
un apuntador (Marc Rodríguez) que 
deixa anar les seves frases quan l’ac-
tor ja les ha pronunciat. Una estu-
penda Francesca Piñón, obligada 
a gargamellejar de manera cons-
tant però de gest sempre precís, la 
no menys esplèndida Laura Aubert 
(també component del grup de mú-
sics) i una divertida Teresa Lozano, 
clienta de l’hotel, centren l’acció.

TRANSFORMACIÓ DE LA VIDA / La segona 
peça mostra el poder de la ficció 
com a joc de transformació de la vi-
da. Otto Marvuglia (una altra vega-
da un gran Bosch) és el típic entaba-
nador, assistit per Zaira (una sug-
gestiva Mercè Sampietro), que amb 
els seus trucs acabarà fent creure al 
que vol deixar-se enganyar que la il-
lusió és més assumible que la reali-
tat. Aquest és Calogero Di Spelta 
(impressionant Madaula, en un 
constant exercici de transforma-
ció), que veu com la seva infidel do-
na (una freda i elegant Aubert) desa-
pareix  dins d’un sarcòfag.
 La trama mostrarà l’obsessió 
d’un gelós i cada vegada més malalt 
Di Spelta, que no s’atreveix a obrir 
una petita caixa que va posar a les se-
ves mans el prestidigitador assegu-
rant-li que amb aquesta acció reapa-
reixeria la seva dona. El protagonis-
ta acabarà sent engolit, en un procés 
de fugida de la ment cap a un port 
més segur, pel deliri il·lusori. Una 
gran funció, amb rics detalls i amb 
matisos a càrrec d’un elenc en què 
també brillen Oriol Guinart i Albert 
Ribalta i l’escenografia d’Alejandro 
Andújar. H

El muntatge compta 
amb una posada en 
escena àgil i plena de 
fantasia, i un elenc de 
qualitat amb 10 actors 

33 Jordi Bosch, Laura Aubert i Francesca Piñón, durant la representació d’‘A teatro con Eduardo’, al Teatre Lliure de Montjuïc.

ROS RIBAS

Dudamel, davant 
Beethoven
3El cèlebre director afrontarà les nou 
simfonies del compositor en quatre dies 

MARTA CERVERA
BARCELONA

La integral de les simfonies de Beet-
hoven dirigides per l’innovador Gus-
tavo Dudamel serà un punt àlgid de 
la programació de la pròxima tem-
porada de la Fundació Orfeó Cata-
là-Palau de la Música Catalana. El di-
rector veneçolà, que el 2017 s’encar-
regarà del Concert de Cap d’Any a 
Viena, s’enfrontarà a les nou simfo-
nies del geni de Bonn del 12 al 15 de 
març de l’any que ve amb l’entusias-
ta Orquestra Simón Bolívar. El Cor 
de Cambra i l’Orfeó Català s’hi uni-
ran en la interpretació de la Novena. 
Un abonament especial permetrà 

disfrutar d’aquesta marató Beethoven 
amb abonaments que van des dels 88 
euros, el més barat, fins als 468 eu-
ros, el més car.  
 Avui comença la renovació d’abo-
naments, el dia 27 començarà la ven-
da dels nous i les entrades estaran 
disponibles a partir del 31 de maig. 
Els únics concerts que no sortiran a 
la venda són els dels Rising Stars. Les 
noves estrelles de la clàssica escolli-
des pels responsables dels principals 
auditoris actuaran amb taquilla in-
versa. 
 Les obres de Bach, Monteverdi i 
Beethoven seran els pilars de la tem-
porada. A part de Dudamel, desta-

NOVA TEMPORADA DEL PALAU el trencador organista Cameron 
Carpenter, el Trio Fortuny i el llaü-
tista Thomas Dunford.  

125è ANIVERSARI DE L’ORFEÓ CATALÀ / El 
Palau 100, cicle estrella, obrirà el 12 
de setembre amb el Rèquiem de Ver-
di interpretat per la Simfònica de 
Londres, amb Gianandrea Noseda al 
capdavant, l’Orfeó Català i el Cor Jo-
ve. Els cors de la casa tindran un pro-
tagonisme especial, ja que a partir 
del 8 de maig i durant la temporada 
que ve se celebra el 125è aniversari 
de l’Orfeó Català, cor amateur que va 
impulsar la construcció del Palau 
de la Música. Des de setembre comp-
taran amb un nou director: Simon 
Halsey. Salvador Brotons, composi-
tor convidat, estrenarà una obra co-
ral per commemorar l’efemèride. 
Una altra estrena a destacar és Fiat 
Lux, de Joan Guinjoan, amb la Simfò-
nica del Gran Teatre del Liceu, diri-
gida per Josep Pons. 
 Halsey, que ha treballat amb im-
portants formacions a Anglaterra 
i Alemanya, vol «impulsar un nou 
repertori i projectar internacional-
ment els cors d’aquesta casa». De 
moment ja ha posat en marxa dos 
assajos oberts amb l’Orfeó per reclu-
tar noves veus. H

quen en la programació grans veus 
líriques com Juan Diego Flórez, 
Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky 
i Bejun Mehta, asos del piano com 
Grigori Sokolov i Yuja Wang, i ba-

tutes de primera fila de la talla de 
John Eliot Gardiner, René Jacobs, 
Yuri Termirkanov, William Chris-
tie, Jordi Savall i Pablo Heras-Casa-
do. Sense oblidar nous talents, com 

33 El director veneçolà Gustavo Dudamel, durant un concert.


