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QUADERN DE TEATRE

La napolitanitat a escena

FRANCESC MASSIP

La setmana passada va culminar la iniciativa Els Napolitans. Viatge a través de les persones, les
imatges, els sons i els sabors de la ciutat de Nàpols, que es perllongarà encara fins l'abril. Aquí ens
interessa la part pròpiament escènica que ha mostrat la línia de força de la teatralitat napolitana: això és,
la comicitat popular nascuda a mitjans del segle XVI amb la Commedia dell'Arte i encara avui ben viva.
Nàpols i Barcelona comparteixen el fet de ser dues antigues capitals avui desposseïdes d'Estat,
desplaçades dels centres de decisió pels poders centralistes, però que han mantingut en molts aspectes
la vitalitat creativa i la preeminència artística.

DE PULCINELLA A TOTÒ
Si la cultura catalana va crear el primer heroi modern de ficció, Tirant lo Blanc -escrit entre la Nàpols del
Magnànim i la Barcelona de Carles de Viana-, la cultura napolitana forjaria l'antiheroi per excel·lència de
les classes populars: Pulcinella, que irromp el 1609, bé que es feia eco de l'activitat espectacular dels
joglars i bufons de carrer. L'antic regne de Nàpols, integrat per Ferran el Catòlic a la federació hispànica
(1501), va reaccionar a la inevitable dominació militar amb l'única arma que les classes subalternes
poden esgrimir contra el poder i la guerra: la paròdia. Pulcinella neix com a servent de l'aflautat i
fatxenda Capitano Spagnuolo o Matamoros, i assumeix l'hostilitat popular envers la soldadesca
estrangera. Pulcinella, fent burla de la màscara ridícula del fanfarró, encarna els trets fonamentals de la
cultura napolitana: aquell esperit barroc associat al patetisme però a la vegada a la ironia i la befa;
aquella carnalitat una mica ambígua i obsessiva, entre l'escatologia i l'obscenitat; aquella gestualitat
vivaç, eloqüent i expressiva; aquella manera desmesurada de parlar i de cridar; aquella familiaritat amb
la mort i amb els sants. Pulcinella és un personatge ambivalent, limítrof, entre la beneiteria i l'astúcia,
dotat d'una prodigiosa loquacitat corporal i un repertori de trucs i de tècniques que han arribat,
diversament reinterpretades, fins als nostres dies. La ininterrompuda transmissió va tenir el seu moment
àlgid al segle XIX amb Antonio Petito (1822-1876), autor, actor, cantant, mim, ballarí, acròbata,
prestidigitador i músic, que va amarar Pulcinella de bons sentiments i solidaritat amb les capes populars.
Deixeble i hereu rebel de Petito va ser Eduardo Scarpetta (1853-1925) autor i intèrpret que va
actualitzar Pulcinella amb la creació d'una nova màscara: el personatge Felice Sciosciammocca,
protagonista de l'únic espectacle teatral que ha convocat Els Napolitans. Es tracta de Mettiteve a fà
l'ammore cu 'mme!, farsa que es va representar el 7 de març en sessió única a l'Ateneu sota la batuta
d'Arturo Cirillo (també actor en el rol principal) al capdavant de la companyia Nuovo Teatro Nuovo,
centre de recerca teatral que, juntament amb el Teatre Estable d'Innovació (Galeria Toledo),
constitueixen els escenaris més renovadors de la ciutat. Cirillo, que vam veure en dos Grecs
consecutius a les ordres de Carlo Cecchi fent una nova versió del ximple murri (Pulcinella), converteix la
farsa scarpettiana en un ballet mecànic a la manera de Schlemmer o Depero, atorgant als intèrprets
l'articulació rígida del titella, amb una gestualitat exasperada i grotesca que recorda els moviments dels
actors del cine mut. Cirillo fecunda la tradició amb un destil·lat alquímic de caire neofuturista que el situa
al capdavant de l'avantguarda escènica napolitana. Pensem que el futurisme històric va temptar l'altre
gran exponent de la comicitat meridional: l'incomparable Totò (1898-1967), que sempre va saber
establir una complicitat immediata amb el públic i una relació de confiança que li ha valgut acompanyar
Pulcinella com a emblema i souvenir de Nàpols. Gràcies al cine, el testimoni de la comicitat gestual,
verbal i cinètica de Totò segueix viu i analitzable.
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També el fill no reconegut de Scarpetta, Eduardo De Filippo (1900-1984), va reinterpretar l'etern
Pulcinella en recuperar el repertori patern, lubrificant així la màquina còmica de l'esperit napolità. Son
germà Peppino, en tàndem amb Totò, va portar a les últimes conseqüències gags d'elevada
potencialitat còmico-lingüística com el de l'escriptura d'una carta a quatre mans que esdevindria model
de l'últim gran Pulcinella partenopeu: el malaguanyat Massimo Troisi (1953-1994), del qual s'ha
començat una retrospectiva per commemorar els deu anys de la seva desaparició amb la projecció de
tots els seus films els dilluns de març i d'abril a l'Institut Italià.

MASSIMO TROISI I EL TEATRE

Troisi va immortalitzar un renovat i vibrant Pulcinella a la pel·lícula d'Ettore Scola Il viaggio di Capitan
Fracassa (1990), entranyable homenatge a les companyies ambulants de Commedia dell'Arte. Però de
fet, totes les intervencions fílmiques de Troisi revelen els seus orígens teatrals inscrits de ple en la
tradició còmica napolitana.
El 1969, juntament amb els seus inseparables amics Lello Arena i Enzo Decaro, funda la companyia I
Saraceni al seu poble natal: S.Giorgio a Cremano, vora Nàpols. El 1972 crea el Centro Teatro Spazio,
on posaven en escena les comèdies clàssiques napolitanes, juntament amb els seus propis guions de
matriu política, mentre que el diumenge feien titelles per als nens del barri. El primer espectacle de certa
importància va ser Crossifisione d'oggi, amb temes d'urticant actualitat com l'avortament. Eren anys
d'una gran efervescència artística a la capital de la Campània i el 1977 desembarquen al Teatro San
Carluccio i adopten el significatiu nom de La Smorfia, a causa de l'expressiva ganyota que va fer Troisi
quan la directora del local els va preguntar com es deien. Troisi conreava el gènere de cabaret, fet de
ràpides intervencions còmiques, amb la teatralització d'acudits, jocs de paraules i càustiques invencions
gestuals. El peculiar estil interpretatiu de Troisi barreja l'herència de la tradició amb noves idees del
teatre d'avantguarda i es catapulta en el públic per multiplicar la comicitat. Així va aconseguir
d'empescar-se un nou arquetipus d'antiheroi napolità: reservat, mandrós, hipocondríac, badoc i
desmanegat i amb la desconfiança típica pròpia del sentiment d'inseguretat que tenalla els habitants
entre el Vesubi i la Solfatara, moguts pel bradisisme i l'activitat sísmica. Els seus procediments còmics
es basaven en seqüències farcides de gags i d'acrobàcies verbals amb què exposava petits esquetxos
inspirats sobretot en la història sagrada (com el Rubianes de fa 20 anys), tot plegat amb una gran força
de comunicació i una inexhaurible capacitat d'improvisació. Troisi sabia captar la singularitat de les
situacions i els tics de les persones i els transformava, gràcies a la dúctil expressivitat del seu rostre i el
seu cos, en un treball introspectiu i dens que desembocava en un riure poc complaent. Troisi, com la
mateixa ciutat de Nàpols on s'acaba de descobrir l'escena del teatre grec aparedada dintre els murs
d'una vella casa, presenta en el seu art interpretatiu una estratificació secular en què s'entreveuen des
de la primigènia ganyota fins al minimalisme del gest corporal contemporani. Almenys els films sempre
ens ajudaran a restituir les traces d'aquella atàvica tradició espectacular que constitueix l'ànima de la
napolitanitat.

La línia forta de la teatralitat napolitana és aquella comicitat popular que va de Pulcinella a Troisi,
passant per Petito, Scarpetta, Totò
i Eduardo
Troisi presenta en el seu art interpretatiu una estratificació secular en què s'entreveuen des de la
primigènia ganyota fins al minimalisme del gest corporal contemporani
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