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La GaLeria

El teatre té molta afinitat amb la 
màgia. Totes dues arts escèniques 

comparteixen la capacitat de crear un 
món il·lusori en què, gràcies a l’artifici, 
a la il·lusió, tot esdevé possible. Bon co-
neixedor de les interioritats del teatre, el 
dramaturg napolità Eduardo de Filippo 
va escriure dues peces que en són, en el 
fons, un homenatge: Uomo e galantuo-
mo (1922) i La grande magia (1948). La 
primera, escrita de jove, és una paròdia 
del teatre més convencional del seu 
temps. La segona, molt més madura, se 

serveix de la màgia per reflexionar sobre 
l’escena i la vida.

A teatro con Eduardo aplega totes 
dues peces de De Filippo, en versió i 
direcció de Lluís Pasqual (Teatre Lliure). 
El díptic resulta força asimètric, perquè 
Home i senyor no té gaire entitat. Es limi-
ta a mostrar els assaigs d’una companyia 
de teatre que es val dels recursos més 
tòpics i histriònics per representar una 
obra efectista i melodramàtica. En canvi, 
La gran il·lusió pren una volada molt 
més gran. Influïda per Luigi Pirandello, 

hi exposa un experiment il·lusionista 
portat a l’extrem, a partir del qual 
ironitza sobre el sentit de la realitat i els 
miratges de l’existència.

Amb ecos de la Commedia dell’Arte 
i dels espectacles de màgia, la inter-
pretació de La gran il·lusió disposa de 
dos actors de primera categoria: Jordi 
Bosch (Otto Marvuglia), il·lusionista que 
és capaç d’entabanar tothom, i Ramon 
Madaula (Calogero Di Spelta), el marit 
enganyat que es mou entre la ficció i la 
realitat. Tots dos saben esprémer la co-
micitat, el que és grotesc i la misèria dels 
personatges que encarnen. Com la resta 
del repartiment, entre jove i experimen-
tat (de Laura Aubert a Mercè Sampietro), 
“treballen molt bé”, en paraules d’un 
espectador.

La proposta escènica de Pasqual és, 
de fet, un triple homenatge: al tea-
tre, a Nàpols i a De Filippo. Des de la 
interpretació a l’espai escènic, passant 
per la llengua, la música o el vestu-
ari, l’espectacle crea una atmosfera 
deliberadament metateatral i d’ine-
quívocs aires napolitans, mediterranis. 
És divertit i emotiu, d’una teatralitat 
oberta, exquisida i, a estones, màgica. 
Tret d’alguns desnivells interpretatius 
i algunes pífies lingüístiques, fa pensar 
en el millor bagatge del Lliure de tota la 
vida: la perícia d’anostrar dignament els 
clàssics universals.

Breus

■  ‘La llista’,  entre la 
solitud i la desesperació
Fins a l’1 de maig, el teatre 
Villarroel acollirà La llista, una 
obra teatral en forma de monòleg 
que dibuixa la vida d’una dona 
perduda entre la quotidianitat 
i l’obsessió de les obligacions. 
Aquest personatge, encarnat per 
l’actriu Laia Marull, elabora llistes 

sobre les 
coses banals 
que ha de fer, 
i així es crea 
una amarga 
monotonia 
que l’empenta 

a perdre’s en els petits detalls. 
Un drama creat originalment per 
Jennifer Tremblay que va obte-

nir el guardó General’s Performing 
Art l’any 2010.

■  ‘L’incendi de les 
papallones’ a Palma
Sota la batuta d’Emília Carrilla, 
arriba el dissabte 30 d’abril al 
Teatre Principal de Palma l’espec-
tacle L’incendi de les papallones. 
Aquesta obra teatral fusiona 

paraula i imatge per crear un 
univers poètic basat en el treball 
líric d’Agnès Llobet, que a més 
de ser l’autora dels escrits farà 
de protagonista sobre l’escenari 
representant la reflexió de tres 
pacients de psiquiatria en una 
casa tutelada. El projecte compta 
amb el disseny i les il·lustracions 
de Francisco Javier Barrera.
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La gran il·lusió 

Màgia amb aires napolitans
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