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Producció Companyia Teatre Micalet
Espectacle estrenat el 13 de desembre de 2017 al Teatre Micalet

Va ser amb una obra d’Eduardo de Filippo que em vaig estrenar com a director i també amb 
la que inauguràvem la Companyia Teatre Micalet. Aleshores em va animar el fet de connectar 
amb el text, amb l’autor. Entenia eixa manera de teatre, potser era com si veiés a “m’agüelo” 
Pasqual, un home peculiarment teatral. Era tot molt reconeixible. 

I després de tants anys del primer muntatge, em trobe amb una nova obra del gran De Filippo. 
I em segueix atrapant com aleshores per la seua fabulosa fusteria teatral, pel seu amor 
incommensurable a la vida, retratada en la quotidianitat palpable dels seus personatges: 
gent del carrer, del veïnat, de casa. Tots ells formen un microcosmos on afloren les emocions 
amb tota la seua magnificència, fent-los propers al mateix temps que universals.

Muntant Nadal a casa els Cupiello he reconegut molta gent de casa. És com si De Filippo 
haguera imaginat una constel·lació familiar comú a tots, on identifiquem, reconeixem els 
valors i sentiments dels seus personatges com a propis. I és això el que el fa tan gran; que 
en la seua recerca per retratar-nos la vida que l’envolta, ens fa assaborir la vida en majúscules.

Vull agrair a este gran equip que m’haja acompanyat en este viatge a casa els Cupiello. 
Estic segur que a “m’agüelo” Pasqual li haguera agradat. I espere que a tots vostés també.

Joan Peris

“TUTTI AR MARE, TUTTI AR MARE 
A MOSTRÀ LE CHIAPPE CHIARE / CO LI BESCI 

IN MEZZO ALL’ONNE/ NOI S’ANNAMO A DIVERTI”


