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EDUARDO DE FILIPPO
ESSÉNCIA DEL MILLOR TEATRE POPULAR
per Enríe Ciurans

Eduardo De Fillppo (1900-1964), un deis artistes més populars del
segle XX.

Eduardo De Filippo, Eduardo, com fou conegut per
tothom, és encara avui un deis símbols de la cultura

italiana, un deis artistes més populars del segle XX, un
veritable referent del teatre, el cinema i la televisió que

copsá com ningú I'esséncia d'Itália —a partir de la seva
pregona comprensió de l'univers napolitá, que retrata
en les seves obres mestres— en el convuls període de
les décades centráis del segle passat.

El seu teatre torna ais escenaris catalans en tres pro
postes que es veuran properament al Teatre Uiure i al
Teatre Nacional. Al Lliure tindran el protagonisme les
companyies italianes amb Le voci di dentro, dirigida i
protagonitzada peí conegut i carismátic Toni Servillo
(Montjuic, desembre de 2014) i Dolare sotto chiave, es
crita originalment per a la radio, dirigida peí director
napolitá Francesco Saponaro (Gracia, mar^ 2015), a les
quals cal afegir la versió de L'art de la comedia, que diri
girá Uuís Homar, a la Sala Gran del Teatre Nacional de
Catalunya (febrer-abril de 2015).

El teatre de De Filippo ja és prou conegut a casa nos-
tra, on ha aconseguit grans éxits, un deis més sonors
la posada en escena de Dissabte, diumenge i dilluns al
Teatre Nacional de Catalunya (2002), dirigida per Sergi
Belbel, amb un repartiment encap^alat per Mercé Sam-
pietro i Jordi Bosch, i, més recentment, l'escenificació a
la Biblioteca de Catalunya de Natale in casa Cupiello, un
deis primers grans éxits de De Filippo, a cárrec d'Oriol

(2010). Ambdues foren reposados, ates el gran
éxit de públic.

Acostar-se a una personalitat poliédrica com la
d Eduardo De Filippo és una tasca complexa; cal, per
tant, comentar per donar una referencia básica, la bio
grafía que Maurizio Giammusso publica el 1993 i que
reedita el 2004 (Boma, Elleu Multimedia) sota el títol
Vita di Eduardo, una eina imprescindible per a conéixer
amb profunditat la vida, l'obra i les múltiples connexi-
ons escéniques i literáries que De Filippo estábil amb
els grans artistes del seu temps.

Teatre des del bressof

Eduardo De Filippo (Nápols, 1900 - Roma, 1984) va
estar vinculat al món del teatre des de la infancia. Ell
i els seus dos germans, Titina i Peppino —que també
es dedicaren al teatre—, eren filis il ■ legítims del gran
actor, autor i empresari teatral Eduardo Scarpetta, ve
ritable icona del teatre napolitá, que malgrat no reco-
néixer-los posá els mitjans per a la seva manutenció i
la seva educació. La bigamia d'aquest prohom excessiu
en tots els sentits marca la infancia i la primera joven-
tut d Eduardo i els seus germans, que assistien entre
caixes a les representacions del pare, i aprenien a es
timar el teatre i a esdevenir els hereus del seu Ilegat.

Els primers passos d'Eduardo ais escenaris esti-
gueren per forga vinculats a la influéncia paterna. Co-
men^á a la companyia del seu germanastre Vincenzo
Scarpetta, com a intérpret d'espectacles de varietats, i
assolí l'experiéncia professional que li calia. Sempre
acompanyat pels seus germans, Eduardo aconseguí
un primer éxit amb Sik-Sik, l'artijice mágico (1930), un
acte únic que ell mateix interpretava, basat en la téc-
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L'art de la comédia d'Eduardo
De Filippo, per la companyia La
gábia / PO Teatre, al SAT, I'any
1992. (Foto: Barceió)

Filomena Marturano de De
Filippo, per la companyia La
Filomena, ai Teatre Goya, de
Barcelona, I'any 1995. (Foto:
Barceió)

nica tradicional de la farsa de Scarpetta. La creació de
la companyia 11 Teatro Umoristico els permeté assolir
una nova dimensió en el compíex panorama teatral
transalpí. L'aclaparador éxit de Natale in casa Cupiello,
que tingué diverses versions que anaren modificant la
historia original, consolida Eduardo De Filippo com
una figura emergent, que malgrat escriure en dialecte
napolitá era capag de retratar com ningú l'esséncia de
la seva ciutat i transcendir més enllá. Luca Cupiello.
un grande bambino, com se l'ha definit, i el món deis
pessebres, veritable símbol de la cultura napolitana,
serviren a De Filippo per a crear una comédia trágica,
un monument a la ciutat i els seus anónims ciutadans.
Una obra que marca profundament un joveníssim Fe
derico Fellini quan la va poder veure a Roma.

La trobada amb Luigi Pirandello, en els anys més
complexos del régim mussoíiniá, sacsejá la visió del

teatre d'Eduardo i esdevingué una influencia decisiva.
Com a intérpret de drames com Lióla, i especialment
II herreto a sonagli {El barret de cascavells), en qué inter
preta el protagonista, Ciampa, un home sol que Uuita
contra l'absurditat de la vida i contra la moral burgesa,
la visió familiar que De Filippo tenia del teatre es veié
modificada per sempre. La mort del gran dramaturg
Sicilia impedí que aquesta coMaboració continués.
Al mateix temps, l'entrada d'Itália en la Gran Guerra
trenca molts deis projectes, encara que Eduardo conti
nua treballant.

II Teatro di Eduardo

El final de la guerra suposá la fi de la companyia for
mada amb els seus germans. Les primeres tensions
es produiren amb Titina, la germana gran, actriu amb
una trajectória molt sólida, amb qui Eduardo acaba
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í-e voci di dentro deis Teatri
Uniti. (Foto: Gianní Fiorito)

Dissabte, diumenge, dilluns
de De Filippo al TNC l'any
2004.
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reconduint la situació, pero la crisi forta fou amb el
germá petit, Peppino, que provoca la ruptura i rinici
d'una nova etapa. La fundació al final de la Segona
Guerra Mundial de la companyia II Teatro di Eduardo
dona inici a un període d'immensos éxits que forjaren
la llegenda del gran Eduardo. Tres grans éxits mar
quen aquesta segona part deis anys quaranta: Napoli
milionaria!, Questi fantasmi! i Filomena Marturano, tot
coincidint amb l'esclat del neorealisme, un moment
extraordinari del cinema italiá amb Roberto Rossellini,
Vittorio De Sica i Luchino Visconti, pero també Anna
Magnani, Totó i Niño Rota, i ja en els anys cinquanta,
el primer cinema de Federico Fellini.

Napoli milionaria!, estrenada a Roma el 1945, és
una obra que posa les bases del neorealisme, en endin-
sar-se en la realitat miserable del poblé napolitá en els
darrers moments de la guerra. Si amb Luca Cupiello apa-
reix el món del Pessebre com a definidor de la cultura
popular, l'altre gran element era la lotto, pero, en aquest
cas, el contraban, la miseria moral a qué és conduída
la societat napolitana, es veu rehabilitada per la solida-
ritat que suposa aconseguir una medecina per a gua
rir un infant. Com els grans mestres del cinema, alió
que copsá De Filippo fou els personatges i la moralitat
circumdant d'aquell moment historie. Cal, pero, recor
dar que el teatre d'Eduardo ofereix sempre un vessant
cómic de gran volada, que es posa de manifpst en el
primer acte, quan el marit, per ocultar les activitats il-
lícites de la dona, es fa passar per mort, amb qué pro
voca la pietat de la policía.

Al seu torn, Questi fantasmi!, estrenada l'any se-

güent, ens mostra aquest mateix plantejament cómic,
amb una cárrega de profunditat extraordinaria. S'hi
ha fet la dissecció a les relacions matrimoniáis i a la
infidelitat a partir d'una história rocambolesca i ei-
xelebrada que demana grans actors, com De Filippo
mateix, per a interpretar el protagonista, el genial Pas-
quale Lojacono.

Pero, sens dubte, fou Filomena Marturano, estre
nada a la darreria del mateix 1946, el moment estel-Iar
d aquest període de consagrado. Filomena Marturano
suposa una doble satisfacció per a Eduardo: d'una
banda, el consolidá com el dramaturg més popular
d'ltália, i, de l'altra, la genial interpretació de la ger
mana, Titina De Filippo, encarnant la noble prostituta
que dona títol a l'obra, la sitúa com una de les grans
dives de 1 escena d'aquell país. Les versions cinema-
tográfiques d'aquesta pega extraordinaria, en especial
Matrimonio a la italiana {1964) de Vittorio de Sica, amb
les recordades interpretacions de Sophia Loren i Mar-
cello Mastroianni, resten com un deis grans moments
de la comedia italiana del segle XX. Possiblement, Filo
mena Marturano va ser la pega més representada d'Edu
ardo De Filippo i la que veritablement li obrí les portes
d'altres teatres europeus i americans. A casa nostra,
recordem la posada en escena de Frederic Roda, amb
Araceli Bruch en el paper protagonista (Teatre Goya,
1995). Molt abans, el 1981, s'havia estrenat a Barcelona
en llengua castellana, interpretada per María Asque-
rino i josé Sazatomil.

Són aquests uns anys de felicitat en el pía personal,
ates que nebíen els filis d'Eduardo. Luca i Luisella, fruit
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de la seva relació amb la jove actriu Thea Prandi. Tot i
abcó, Eduardo mantenía des deis anys vint una llarga
relació anterior amb la nord-americana Dorothy Pen-
nington, amb qui no va teñir filis, i poc després, el 1956.
conegué Isabella Quarantotti, que des de llavors va ser
la seva fidel i estimada companya fins ais darrers dies.

Una referencia imprescindible

A la década deis cinquanta apareixen les etiquetes que
qualifiquen De Filippo com a «neorealista del teatre»
o «hereu de la Commedia dell'arte», quan no el consi
deren un epigon de Pirandello. Tot i aixó, la qualitat i
l'originalitat del seu teatre s'imposá aclaparadorament
ais escenaris amb peces tan aplaudides com De Pretore
Vincenzo {1957) o bé Sabato, domenica e lunedi (i959)'
que anys més tard assolí un gran éxit a Londres amb les
interpretacions de Laurence Olivier i, en especial, de la
seva esposa, Joan Plowright. La popularitat d'Eduardo
es veié redimensionada amb les aparicions a la televi-
sió, que convertiren De Filippo en un deis personatges
més famosos d'ltália, juntament amb el gran Totó.

Consolidada la carrera d'Eduardo com a dramaturg,
director i actor, s'intensificá l'interés deis grans direc-
tors teatrals del moment, com Paolo Grassi, fundador
del Piccolo Teatro di Milano, Franco Parenti i molts
altres directors escénics que cercaven la seva col-
laboració, especialment com a actor.

Arribat a la maduresa, De Filippo escriví un deis
grans textos del seu repertori, L'arte delta commedia
(1965), en qué s'ocupava de reflexionar sobre lart al
qual dedica tota l'existéncia. Es tracta d'una obra de

tesi que vol mostrar la importancia social i la necessi-
tat moral del teatre, en un context en qué es comengava

a parlar de la «crisi del teatre». S'enfronten dues ico
nes; el director d'una companyia de teatre popular i el
govemador de la ciutat, és a dir, Eduardo enffontat al
poder polític que el menysprea en tant que comediant.
Aquest menyspreu esdevé pánic quan el govemador
entén el veritable poder del teatre, en plantejar-se una
qüestió pirandelliana: com distingir la veritat de l'art?
L'estrena no assolí un gran éxit, pero sí l'interés de la
crítica, que constatava el valor emblemátic de la pega.
A casa nostra, L'art de la comedia no s'estrená fins al

1992, quan Jordi Mesalles la dirigí en el context d'una
exposició homenatge que el Sant Andreu Teatre reté al
gran artista napolitá.

Els darrers aplaudiments que rebé Eduardo De Fi
lippo van estar marcats per la nostalgia. Amb quasi
vuitanta anys va interpretar de nou els espectacles que
l'havien fet famós abans de la Segona Guerra Mundial
amb II Teatro Umoristico, i les meravelloses interpre
tacions de textos pirandellians, i exhaurí les localitats
deis teatres on actúa. Llavors comengaren els homenat-
ges i els carrees honorífics: el 26 de setembre de 1981,
el president de la República, Sandro Pertini, el nomená
senador vitalici, fent palesa la seva jerarquía enfront
del poblé Italia. En rebre el nomenament, De Filippo
rebutj á amb gest contundent les formes protocol • láries
per afirmar en el discurs de presa de possessió: «No em
digueu senador; m'ha costat tota una vida esdevenir
simplement Eduardo.» Eduardo s'incorporá al grup de
1'esquerra independent, parlamentaris propers al PCI
que no mantenien la disciplina orgánica del partit. Les
seves primeres visites foren a centres penitenciaris de
Nápols, on s'interessá per les condicions de vida deis
joves presos, i fou allí on revela a aquells joves margi-
nats de la societat el seu gran secret: «Jo he estat com
vosaltres, res més; en aquesta ciutat on et diuen que
treballar és cosa d'idiotes i t'ofereixen sortides rápi
dos. He treballat tota la vida. No sé fer altra cosa. Si ara

m'aplaudeixen i em criden per al Senat, m'afalaguen i
em conebcen, és només perqué he treballat molt i bé.»

Eduardo De Filippo, un deis grans homes del te
atre italiá i europeu del segle XX, va donar continui-
tat a la gran commedia italiana, proposant els tipus i
les trames del present historie. Actor extraordinari,
director escénic intel-ligent i sensible, va teñir per
damunt de tot una virtut: saber crear un teatre popu
lar de qualitat, parlant de les penúries i les alegries
de la gent del poblé, atés que mai no es va allunyar
d'aquesta realitat.
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