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ROTESC. El dramaturg renovador de Sis personatges en cerca
d’autor, l’assagista lúcid de l’Umorismo, el premi Nobel Luigi Pirandello va
aportar al gènere del “grotesc” algunes peces que, si bé no són ni les millors
ni les més conegudes d’entre les que va signar, li van fer de trampolí pel
salt creatiu i, en tot cas, van ser confeccionades en el mateix obrador i amb
els mateixos elements que poc més tard el consagrarien. El “grotesc” es
basava en la caricaturització de la comèdia burgesa, i en la manipulació i
l’exageració de les situacions del típic triangle amorós, que es veia poblat
per personatges també distorsionats, portats al límit.

HIPÒCRITES. El triangle el formen, en la comèdia que ens ocupa,
estrenada al Teatre Alegria de Terrassa i amb propera parada al TNC, el
nerviós i susceptible professor Paolino (l’home, un Eduard Farelo fent una
versió crispada d’en Clark Kent, amb moments còmics molt encertats),
que és amant de la senyora Perella (la virtut, una sobreactuació buscada i
ben trobada de Teresa Sánchez), ara embarassada d’ell, i atrapats tots dos
en el joc d’amagar l’adulteri i l’embaràs, per tal que el capità Perella (la
bèstia, un Jordi Martínez correcte) no els descobreixi. En aquesta versió
pirandelliana de La mandràgora de Maquiavel, Paolino es veu enmig de
situacions on la hipocresia i les aparences lluiten contra la veritat que s’a-
maga, rodejat d’ulls i orelles xafarders, i on es veu obligat a una actuació
permanent plena de nervis, malestar i tensió. La lliçó de Paolino als seus
alumnes és, en aquest sentit, un pròleg reflexiu sobre el que veurem tot
seguit: en ella el mestre els indica que comediant en grec es diu “hipòcri-
ta”. I el que seguirà és un ball d’emmascaraments i desemmascaraments
dels personatges, on sovint s’arriba a l’esperpent.

GAGS. El ritme de l’obra és ben estrany: el diàleg entre dos personatges,
els silencis de les pauses entre les intervencions, es trenquen intermitent-
ment pels esclats esperpèntics. I tornem-hi. La direcció del muntatge està

orientada a accentuar aquesta estranyesa, aquesta dualitat del text. Així,
els actors es troben atrapats en personatges sense matisos, exagerats i
desagraïts, que mostren la distorsió de què parlàvem abans però resulten,
en ocasions, confusos per la cridòria i per l’encarcarament. I l’espectador
celebra (omplint la platea de riures) els gags catàrtics dels esforços de
Paolino per fer riure la pobra dona, tot imitant un mico; de la dona
maquillada com un titella i amb atacs de singlot, riure i plor, aclaparada
per la situació; de les fúries del marit o del sopar dels implicats, amb la
trampa d’un pastís afrodisíac que ha de resoldre l’entrellat. Totes aquestes
exageracions, aquestes performances tenint o fent-se lloc en una història
típica i tòpica, com representacions dins la representació, són el que té de
valuós, de transgressor, aquest muntatge d’un text, cal assenyalar-ho, del
1919.

VIRTUTS. També ens ha agradat força l’escenografia: aquest dos
ambients que canvien, gràcies a la mobilitat de les seves peces, davant els
nostres ulls i mostrant-nos tots els seus mecanismes, tota la seva artificio-
sitat (altre cop). La música: el regust mariner de les cançons sicilianes que
Daniel Claramunt ens canta entre escenes, mentre el decorat es transfor-
ma. I la llengua catalana, lleugera i plena de la musicalitat de l’italià, de la
versió de Josep Maria Fulquet.

LLIÇONS D’EN LUIGI. Heus aquí com, amb la simpatia d’una obra
menor, el gran Pirandello preveu l’esperpent que vindrà, formula una pri-
mera distorsió i un primitiu desmuntatge dels personatges (que ha de
tenir una continuïtat ben fructífera en el teatre futur), assaja el ventall de
possibilitats de l’humor, de la ironia més o menys fina a la comicitat barro-
era, de la cirurgia amb làser a l’amputació i ha demostrat que és una bona
eina, potser la darrera, l’única encara vàlida, per parlar de les coses, de
totes les coses, en temps de sensacionalismes i banalitats extremes.
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