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wEl teatre ha guanyat especta-
dors en els últims mesos –un
4%– i el Grup Focus va anun-
ciar ahir els seus projectes per
a aquest moment de tímida re-
cuperació. El grup que presi-
deix Daniel Martínez va acon-
seguir en el 2014 als seus tea-
tres de Barcelona –Condal, Vi-
llarroel, Romea i Goya– 339.000
espectadors, 14.000 més que el
2013, sent La Villarroel la gran
triomfadora amb El crèdit. Amb
aquesta base, Focus incrementa-
rà un 12%, fins als dos milions
d’euros, els diners per a produc-
ció pròpia, que anirà a projectes
de més gran format –s’havien
jivaritzat– i en els quals posaran
encara més atenció a les línies
artístiques. Perquè durant la
crisi, reconeixen, els teatres han
baixat el nivell ja que l’audièn-
cia arriscava molt poc. Focus

també vol exportar més crea-
cions a Madrid i canviar la línia
del Condal, “massa eclèctica”:
es dedicarà des de la pròxima
temporada a musicals de mida
mitjana, com Rent, que dirigeix
Dani Anglès. Entre les novetats
d’aquest any als teatres de Fo-
cus destaquen Marits i mullers,
de Woody Allen, dirigida per
Àlex Rigola; Sócrates, dirigida
per Mario Gas i protagonitzada
per Josep Maria Pou; el retorn
de Concha Velasco amb Olivia y
Eugenio al Goya, teatre al qual
aniran ben aviat Las amistades
peligrosas, amb Carme Conesa i
Edu Soto, i Lolita Flores amb La
plaza del Diamante dirigida per
Joan Ollé. El Mag Lari portarà
al Condal Ozom. / J. Barranco

wLa fira internacional d’art
contemporani Arco de Madrid
s’obrirà el proper 25 de febrer
amb una edició marcada per
la presència llatinoamericana
i amb Colòmbia com a país
convidat. Arco disposa per a
aquesta edició d’un pressupost
de 4,5 milions d’euros, una
quantitat similar a la de l’any
anterior, dels quals 1,5 milions
es destinaran a promoció i
desenvolupament del negoci.
Segons un informe de Clare
McAndrew, Arco va aportar
més de cent milions d’euros a
l’economia espanyola. En
aquesta fira hi participen 218
galeries, procedents de 29
països. / Redacció
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wEl publicista Lluís Bassat
ingressarà el 18 de febrer a la
Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi, en
un acte en el qual pronuncia-
rà el discurs L’art de la meva
vida. És la primera vegada
que un publicitari ingressa
a l’Acadèmia, creada l’any
1928. En nom de la corpora-
ció li respondrà el crític d’art
Daniel Giralt-Miracle. Lluís
Bassat i Coen, nascut a Bar-
celona el 1941, va fundar el
1975 l’agència Bassat & Asso-
ciats. i va ser elegit com a aca-
dèmic numerari protector per
la secció de música el 19 de
febrer del 2014, ocupant la
vacant deixada per Cecília
Colien Honegger, que va
passar a ser acadèmica su-
pernumerària. / Redacció
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Focus tornarà adedicar el teatre
Condal als espectaclesmusicals

Roger Casamajor (esquerra) i Joan Carreras en una escena de L’art de la comèdia
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nou traductor

Arco tindràun
pressupost de4.5
milionsd’euros
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U
na gran comèdia
que és tota una
festa, una gran
festa, del teatre.
Però també una

reflexió ben esmolada sobre
per a què serveix i què fa que
tanta gent especial, singular, de-
diqui la seva vida a aquest cu-
riós art. És L’art de la comèdia,
una obra de l’excepcional
Eduardo de Filippo (Dissabte,
diumenge, dilluns, Natale in ca-
sa Cupiello) que aquesta tarda
arriba ni més ni menys que a la
sempre difícil Sala Gran del
Teatre Nacional de Catalunya
amb un equip també d’excep-
ció: la dirigeix i protagonitza
Lluís Homar, que és, literal-
ment el capo dels còmics, i da-
vant ell té Joan Carreras, sa ex-
cel·lència De Caro, nou prefec-
te d’una remota localitat italia-
na. Al costat d’ells, Roger Ca-
samajor, Mar Ulldemolins
–que tocarà l’acordió–, Andreu
Benito, Pau Viñals o Victòria
Pagès. “Havíem de tenir –asse-
gura Xavier Albertí, director
del TNC– un equip de veritat,
gent que no només digui que es-
tà compromesa amb el teatre si-
nó que, quan fas la prova del
nou, el cotó surti net”.
No només això. Lluís Homar

creu que necessitaven “crear
una família, una troupe de tea-
tre que sembli que ja fa anys
que treballa junta, i afortunada-
ment això s’ha produït de ma-
nera espontània”, diu. Perquè a
L’art de la comèdia tot comença
quan a una companyia ambu-
lant se li crema l’envelat. No te-
nen diners per a cap altre i han
d’actuar provisionalment al tea-

tre “dels senyors” de la ciutat.
Però no els va a veure ningú: al
seu públic, molt popular, li fa
vergonya anar allà.
Així que el cap de la compa-

nyia anirà a veure el nou prefec-
te de la zona per demanar-li
que acudeixi a una de les fun-

cions: això atrauria més gent i
es podrien refer econòmica-
ment. El prefecte, però, s’ofèn.
Tot i això, el cap de la compa-
nyia l’avisa que al teatre li pot
descobrir com fer la seva feina
millor, perquè al teatre pot des-
cobrir l’ànima humana, la seva

part més íntima, per poder aju-
dar-la. De fet l’obra que re-
presenten es diu El forat del
pany. No el convenç i, quan
marxa, s’emporta per error la
llista de tota la gent que ha de
venir a presentar els seus res-
pectes al nouprefecte. I comen-
ça així un gran joc teatral. Com
que el prefecte no els coneix i a
més tothom a la prefectura ha
sortit a col·laborar en un terri-
ble accident de tren, alguns ac-
tors substituiran la visita de la
mestra, el capellà o el metge
perquè De Caro comprovi si el
teatre és o no útil.
“De Filippo planteja quin

sentit té fer teatre. Per a què
serveix. Saps per a què serveix
el sastre o l’agricultor, però el
còmic no sembla important per
a l’honorabilitat d’un país. I a
més l’obra confronta l’adminis-
tració, la política, amb la cultu-
ra de manera molt clara”, diu
l’actor i director. I afirma que
en aquesta reflexió sobre el joc
del teatre la frase capital és
quan ell diu: “Quantes vegades,
posant-me el bigoti de Mac-
beth —jo, Macbeth, el faig amb
bigoti—, me l’he col·locat una
mica tort, perquè al teatre la ve-
ritat suprema ha estat i sempre
serà la de la suprema ficció”.
Ficció, realitat i versemblan-

ça –semblar real, no importa si
ho és o no– es barregen a la pe-
ça amb nombrosos i divertits
equívocs, dobles sentits i perso-
natges excèntrics en una posa-
da en escena que també és un
joc: quan el públic arribi l’esce-
nari serà buit, com si anessin a
visitar-lo. Jugant amb l’impre-
vist, els actors aniran muntant
l’escenografia i acabaran des-
muntant-la de nou, mostrant
com n’és d’efímer aquest art.c
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A través d’un joc
d’equívocs entre
realitat i ficció, De
Filippo mostra la
funció del teatre

LluísHomar dirigeix i protagonitza ‘L’art de la comèdia’
d’Eduardo de Filippo a la Sala Gran del Teatre Nacional

Comprendre lavida
pel foratdelpany

]Xavier Albertí, insepa-
rable dels muntatges de
Lluís Homar, debuta a
L’art de la comèdia com
a traductor. “Traduir ha
estat una de les expe-
riències més enriquido-
res i he viscut un dels
millors agostos de la
meva vida”, diu. Però
aclareix que, malgrat
haver viscut dos anys a
Itàlia, no s’hauria atrevit
a traduir l’obra si ha-
gués estat en napolità.


