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'IL.LUSIONISTES', els somnis impossibles de tres il.lusos 

• Una petita i commovedora història familiar vertebrada al voltant de la màgia

NÚRIA SÀBAT
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Una vegada més, Lluïsa Cunillé --juntament amb aquells hongaresos de ficció amb què sembla
entendre's tan bé-- satisfà les nostres expectatives i demostra que les seves propostes mereixen
sempre ser tingudes en compte. Il.lusionistes és un muntatge que incideix en els temes que són
habituals en el treball de l'autora: la soledat, la necessitat d'amor, els somnis il.lusoris... Un conjunt de
petites i grans frustracions que Cunillé sap expressar amb la dosi necessària d'humor i ironia per tal de
pal.liar l'amarg i negre pessimisme que destil.len.

Sobre l'escenari, un aire de cabaret atrotinat, vells trucs de màgia i, un altre cop, la música: cançons i
melodies en sintonia amb els diferents registres i amb un mateix estat d'ànim que es concreten en
excel.lents números musicals i contagiosament rumbosos passos de ball que les dues actrius, sobretot
Rosa López, interpreten amb bona veu i gran expressivitat.

Tampoc podien faltar les anades i vingudes en el temps i l'espai que caracteritzen l'escriptura de
Cunillé, ni la visió calidoscòpica de la realitat fragmentada en escenes que s'alternen successivament
fins a configurar un tot més o menys definit.

Units per llaços invisibles que, més enllà de la relació fraternal, conflueixen en un destí comú --el de
l'eterna fugida--, Alfredo, Alícia i Àgata són tres germans als quals la màgia, que les dues noies
exerceixen com a professió (una d'elles és una cantant faquir i l'altra, una escriptora escapista), permet
reinventar-se. Tots tres comparteixen el fet de no acceptar la realitat i l'intent de confeccionar- se'n una
a la mesura d'impossibles ambicions: Alfredo somia servir el president de França, Àgata espera un
home que no arriba i Alícia anhela escriure la novel.la de la seva vida.

El muntatge que dirigeix Paco Zarzoso és d'una perfecta execució. El treball dels tres intèrprets matisat,
acurat en la dicció i amb el to just i adequat per a cada registre. 
Un moment de la representació.
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