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La triple 'A'

Francesc Massip

'Il·lusionistes', de Lluïsa Cunillé. Intèrprets: Rosa López, Paco Zarzoso, Lola López. Direcció: Paco Zarzoso. Barcelona,
Espai Lliure.

Amb Il·lusionistes, i en la línia d'El gat negre i sobretot Barcelona: mapa d'ombres, Lluïsa Cunillé va fent
diàfana la seva obra i va alliberant els seus personatges i llurs actes de l'hermetisme en què sovint
vivien immersos, per fer-los finalment reconeixibles per a l'espectador que cada vegada més pot
apreciar en tota la seva dimensió la diamantina qualitat dramàtica i literària dels seus diàlegs. Aquest
cop ha triat uns referents propis d'una avantguarda escènica catalana poc visible però decisiva: la línia
que eleva el teatre de varietats, la màgia i el transformisme en eix argumental i que té en Joan Brossa el
seu representant més acerat i prolífic.

D'aquesta manera ens presenta tres germans que, com els de l'escriptor fantàstic Ambrose Bierce,
tenen tots noms començats amb A: Alfredo (Zarzoso) és el mag encaparrat a atreure el públic al seu
espectacle d'il·lusionisme en una ciutat abocada a la celebració d'uns Jocs Olímpics que deixa buida la
barraca del prestidigitador, capaç, però, de furtar la torxa olímpica per cridar l'atenció i de somniar servir
el president de França. Àgata (Rosa López) és la faquir traga-sabres que no té cor i per tant pot
empassar-se una espasa sense fer-se ni gota de sang o deixar-se partir pel mig en la caixa tallacossos,
que sent la necessitat de ballar de maitines a vespres amb periodicitat monacal, i per això té establerta
l'hora del tango, l'hora del pasdoble, l'hora del bolero, l'hora del vals, i que voldria ser com els nans de
circ que no creixen mai. Alícia (Lola López) és l'escriptora de la família, cleptòmana compulsiva i
escapista, incapaç d'acabar res al mateix lloc on ho ha començat, que cada dia viu en un hotel distint,
menja a deshores i només té cites amb desconeguts, el somni de la qual és estar sempre lluny, en un
altre lloc, arribar i anar-se'n per sorpresa.

Són tres interpretacions agradoses i acurades, que passen amb fluïdesa d'un nivell a l'altre de ficció,
amb diàlegs muts, comentaris a peu d'escenari, transicions líriques i converses hilarants, en un
espectacle metateatral i polimòrfic, de petit format i la mida justa.
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