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Francesc Massip Les arts escèniques han ocupat un espai
destacat dins la immersió en la cultura
catalana que ha viscut la ciutat italiana

Dramatúrgia catalana a Nàpols

E
n aquests dies d’immer-
sió que ha viscut Nàpols
en la cultura catalana, hi
ha hagut un espai im-
portant per a les arts es-

cèniques, particularment amb un
cicle de “lectures escèniques de
nova dramatùrgia catalana con-
temporània” al Teatro Nuovo, al
cor del quartiere spagnolo, que in-
cloia Il sangue de Sergi Belbel, Bar-
cellona, mappa d’ombre de Lluïsa
Cunillé i Il metodo Gronholm de
Jordi Galceran. La tria era sens
dubte molt oportuna, perquè si
Belbel és l’iniciador indiscutible de
la nova dramatúrgia catalana al-
hora que el seu esperó, Cunillé re-
presenta la veu més personal i
l’estil més coherent, mentre que
Galceran s’ha convertit en el feno-
men comercial de més èxit i resso-
nància en el panorama català. Tot
plegat s’ha inscrit en el festival Na-
poli Scena Internazionali que va
acabar ahir mateix amb l’última
representació d’Il lavoro rende li-
beri, de Vitalino Trevisan, un dels
més interessants dramaturgs itali-
ans d’avui, amb direcció de Toni
Servillo.

Divendres, però, la vaga general
dels treballadors de l’espectacle
contra els retalls a la cultura que
ha anunciat el govern del Berlus-
kaiser, una vaga realitzada sota el
lema “tanca un dia per no tancar
sempre”, va suposar la suspensió
de la lectura escènica del millor
text fins a la data de Cunillé, que
havia dirigit Pierpaolo Sepe, men-
tre que el text de Galceran va ser
llegit dissabte sota la direcció d’En-
rico Ianniello. Ara bé, Il sangue de
Belbel no va ser una lectura escè-
nica, ans una autèntica escenifica-
ciò plena de troballes, un àgil mun-
tatge de Giuseppe Sollazzo que

Marianna Robustelli va ser la protagonista d’una obra de Sergi Belbel, ‘Il sangue’, presentada a Nàpols ■ AVUI

dóna ales al to de crueltat tràgica
que emana de la peça belbeliana.

Sollazzo dibuixa l’acció amb una
gran nitidesa escènica, i els deu in-
tèrprets clarifiquen i il·luminen
uns personatges que en el muntat-
ge original a la Sala Beckett sem-
blaven engolits en una ombra fosca
i pesant. Alessandra Borgia incor-
pora amb una admirable enteresa
la dona segrestada que pateix la
progressiva i cruel mutilació men-
tre espera un rescat que mai no ar-
riba i s’acara a la mort; i estableix

un estrany vincle amb la morbosa
nena que l’atén i que encarna una
fresca Marianna Robustelli. Jugant
amb pocs elements i amb la proxi-
mitat del públic, el grup aconse-
gueix l’atmosfera inquietant, col-
pidora i punyent que l’obra recla-
ma. A l’escena de la comissaria hi
ha un mort de cos present cobert
amb un llençol d’on sobresurten
els peus amb un número penjant
del dit gros. Menjar bocates davant
del fiambre com fan els policies fa
créixer el clima de desassossec que

requereix l’arribada d’un paquet
amb l’orella de la raptada. Per aca-
bar-ho d’adobar, quan el policia de-
mana el telèfon al missatger, ar-
renca el número que penjava del
peu del cadàver perquè no troba
cap altre lloc on anotar-lo. A l’esce-
na següent, el cadàver s’incorpora
i esdevé l’amant del marit de la se-
grestada que pren el sol vora la pis-
cina d’una casa de luxe. Encara du
al dit del peu el filet del número!
Un espectacle intens i ben fet que
algú hauria de portar a Barcelona.

‘Il sangue’ de
Belbel va tenir
una autèntica
escenificació
plena de
troballes

Quadern de teatre

Eduardo de Filippo a Catalunya
b Dimecres, en el marc del pro-
grama Veles e vents: Cultura cata-
lana a Napoli organitzat per l’Ins-
titut Ramon Llull, va tenir lloc una
taula rodona sobre Il teatro di Edu-
ardo De Filippo a Barcellona mo-
derada per Gabriella Gavagnin
amb la participació del crític Giu-
lio Baffi (La Repubblica), el direc-
tor Armando Pugliese (Compagnia
Nuovo Teatro Nuovo), l’actor Al-
fred Lucchetti i un servidor.

La recepció de De Filippo a Ca-
talunya ha estat escassa: a banda
de La gran il·lusió duta a escena
per Herman Bonnín (1988), L’art
de la comèdia dirigida per Jordi
Mesalles (1992) o la Filumena
Marturano que Alfred Lucchetti

va traduir i protagonitzar el 1995,
només quan Belbel muntà Dissab-
te, diumenge i dilluns al TNC
(2002) es va desvelar als catalans
tot el potencial i la riquesa dramà-
tica de De Filippo amb una posada
en escena vibrant i audaç que va
estar en cartell dues temporades
seguides i que va deixar una singu-
lar empremta en l’última peça bel-
beliana, Forasters, on ressona el
tema del deteriorament de les re-
lacions familiars, així com els efec-
tes de fantasmagoria escènica i els
aspectes metateatrals que tan in-
teressaven al napolità, tot plegat
amb personatges de gruix i una
singular ambició expressiva, que
no oblida mai el gran públic. Baffi

destacava la importància dels
muntatges estrangers d’Eduardo
de Filippo perquè podien allu-
nyar-se de la imatge del fabulós in-
tèrpret i incidir en la modernitat
dels seus textos.

El teatre d’Eduardo de Filippo
permet operacions d’actualització
i escenificació molt dinàmiques,
d’aquí la seva vigència i adaptabili-
tat a èpoques i cultures ben distin-
tes. Pugliese assenyalava que si
Eduardo ha estat motor i estímul a
l’estranger, en canvi a Itàlia ha su-
posat un fre, una ombra que ha blo-
quejat tota una generaciò d’actors:
i és que cal alliberar-se del record de
l’Eduardo-actor per fecundar la po-
sada en escena de les seves obres.

‘Dissabte, diumenge i dilluns’, dirigida per Sergi Belbel, va revelar al
públic català la riquesa dramàtica d’Eduardo de Filippo ■ CRISTINA CALDERER


