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Jordi Bosch (dret, al centre) es prepara per exercir la seva màgia amb el Mediterrani com a fons. FOTO: ROS RIBAS

Que ningú no digui que la vida
d’hotel no ens permet gaudir de
la convulsa bellesa de la ciutat.
Com ja sabeu, el notable espec-
tacle amb què Lluís Pasqual ha
reunit el fragment més hilarant
d’una obra primerenca d’Eduar-
do de Filippo (‘Uomo e galantuo-
mo’) i la representació íntegra
d’una de les seves obres de pleni-
tud (‘La grandemagia’), transcor-
re en granmesura en salons de
grans hotels. Però Pasqual, fent
novament unmolt intel·ligent ús
de l’arquitectura i les prestacions
escenogràfiques que li ofereix el
Lliure deMontjuïc, ha volgut que
aquesta Nàpols sense la qual el
teatre d’Eduardo o bé no hauria
existit, o bé hauria estat quelcom
molt diferent, tingui una potent
presència física dins del seumun-
tatge. I aquesta presència es fa
tangible mitjançant la projecció
d’espectaculars panoràmiques
de la ciutat que transformen els
arcs de la sala en finestres ober-
tes. I també, mitjançant el grapat
de cançons napolitanes excel-
lentment interpretades per Ro-
bert González que s’escolen com

a transició entre escenes, a partir
del moment en què el petit però
sucós aperitiu còmic inicial deixa
pas a la tragicomèdia de Caloge-
ro di Spelta. Una tragicomèdia
que, per cert, permet a Ramon
Madaula oferir una de les millors
interpretacions de la seva carre-
ra: resulta admirable veure com
el gèlidament hieràtic Calogero
inicial s’acaba transformant en

l’envellit i un pèl patètic perso-
natge que finalment assumeix
fins a quin punt, de vegades, no
existeix res més lúcid que dei-
xar-se arrossegar per la pura il-
lusió encobridora.

El cercle de l’il·lús
Tot comença, doncs, amb la més
eixelebrada comicitat: la que
provoca un actor al límit de l’his-

trionisme –Jordi Bosch, enmolt
plena forma– quan pretén imitar
al llarg d’un assaig el soroll d’una
porta que grinyola fent servir una
mena de crit hilarant. I tot acaba
amb un personatge que només
deixa de ser un il·lús quan assu-
meix per complet que ser un il·lús
s’ha convertit en la seva única
possibilitat de continuar enda-
vant. Encara que això no signifi-

qui altra cosa –gran idea de Pas-
qual– que seguir donant voltes
per sempremés ficat damunt
una plataforma giratòria. Tal com
diu el títol de la xerrada sobre
l’obra que tindrà lloc l’últim dia
de representació de l’espectacle
(ja cal que us espavileu!), la ficció
pot ser el millor bàlsam davant
la realitat. Això, Calogero ho ha
entès molt bé. I això, Pasqual ho
sap transmetre millor encara,
dins un espectacle que ens recor-
da constantment l’alè pirandel-
lià que pot adquirir el teatre de
De Filippo sense perdre mai la
seva inconfusible personalitat i el
seu impagable caràcter popular.
Sovint irresistiblement divertit i
protagonitzat per un repartiment
en què brillen també amb força
Marc Rodríguez, Mercè Sampi-
etro i una Laura Aubert sortosa-
ment recuperada del seu tarannà
més apallassat, el muntatge de
Pasqual proporciona unmunt
de diversió irresistible. Però no
renuncia mai a mostrar-nos els
clarobscurs que amaga el diverti-
ment: només cal veure en aquest
sentit el forat tancat a la llum na-
tural en què Calogero ha trans-
format la seva residència.
Teatre Lliure Montjuïc

A TEATRO CON EDUARDO
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


