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Homar juga amb De Filippo
3L’actor dirigeix i protagonitza ‘L’ art de la comèdia’ a la Sala Gran del TNC

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

S’
ha de celebrar el do-
blet del gran Eduardo 
de Filippo (1900-1984) 
aquesta temporada 

als teatres públics de Barcelona. Si fa 
un parell de mesos el genial Toni Ser-
villo va delectar la platea del Lliure 
amb Le voci di dentro, ara és Lluís Ho-
mar qui, al TNC, pren el pols a l’au-
tor napolità amb la reverenciada 
L’art de la comèdia, sens dubte un dels 
més lúcids i brillants homenatges a 
l’ofici entre bastidors.
  ¿Quina és la funció de les arts es-
cèniques a la nostra societat? ¿Per a 
què serveix el teatre? Heus aquí la 
qüestió que fa 50 anys va explorar 
el mestre italià amb el seu habitu-

al enginy. L’obra s’estrena avui a la 
Sala Gran (fins al 12 d’abril) en una 
proposta pilotada per Homar, di-
rector i protagonista, acompanyat 
per un elenc de luxe que completen 
Joan Carreras, Andreu Benito, Lluís 
Villanueva, Roger Casamajor, Mar 
Ulldemolins, Victòria Pagès, Qui-
met Pla, Oscar Valsecchi, Eduard 
Muntada i Pau Viñals. 
 Xavier Albertí ha firmat la traduc-
ció i dramatúrgia de la que conside-
ra una de les «obres mestres del segle 
XX». «És un espectacle rodó i amb un 
compromís profundíssim sobre el 
que és aquesta professió», afegeix el 
director del teatre. 
 En la seva ficció, Filippo es va allu-
nyar del seu Nàpols natal per ubicar 
la història en una ciutat de provínci-

es italiana, on el nou governador, De 
Caro (Carreras), es disposa a rebre les 
seves primeres visites. Accepta escol-
tar les penes d’Oreste Campese (Ho-
mar), director d’una troupe que ha 
perdut el seu teatret per un incen-
di. El comediant, àlter ego de De Fi-
lippo, invoca la seva ajuda i li dema- 
na que assisteixi a la seva funció per-
què amb la seva presència demos-
tri a la ciutadania la rellevància del 
seu art. El polític li donarà un cop 
de porta. 
 La trama derivarà en un joc 
d’equívocs i la confrontació entre 
realitat i ficció. Campese sortirà em-
portant-se per error la llista de visi-
tants que el prefecte ha d’atendre i 
l’amenaçarà amb un ball de màsca-
res: la seva família teatral usurpant 
les identitats reals. Així, pel despatx 
del nouvingut aniran desfilant un 
metge, una mestra, un rector... ¿Són 
els ciutadans de veritat o són els ac-
tors de Campese? 
 
«GRAN FESTA TEATRAL» / Homar presen-
ta l’espectacle com «una gran festa 
teatral, tremendament divertida i 
paradigma del teatre popular, con-
cebut perquè el públic disfruti i con-
necti». Un divertimento amb una hà-
bil càrrega reflexiva que afronta el 
pols entre Administració i art. «Era 
una obra molt especial per a l’autor 
perquè planteja per a què serveix el 
teatre, com el viuen els polítics, com 
ho fa el públic i com ho hem de fer 
nosaltres», anuncia el director i ac-
tor, que ha portat l’anàlisi sobre l’ofi-
ci i el seu caràcter efímer a la propos-
ta escenogràfica. Els actors salten a 
un escenari nu, i l’escenografia es va 
construint a mesura que avança la 
representació. «L’essència del teatre 
és més d’actitud que de mitjans. No 
es necessiten grans desplegaments», 
addueix el protagonista de l’aplau-
dit monòleg Terra Baixa. 
 El que ha necessitat aquest mun-
tatge, segons Joan Carreras, ha sigut 
un elenc «cohesionat» i una bona «di-
nàmica de grup». Albertí destaca el 
caràcter «autènticament polític» del 
text perquè «problematitza amb ex-
trema lucidesa una de les claus més 
candents de la nostra societat: la ver-
semblança. La capacitat de semblar 
real, sense que importi si ho és o no, 
una cosa que afecta l’essència de la 
nostra vida pública i política».  H

UN BRILLANT I LÚCID HOMENATGE AL TEATRE
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33 Lluís Homar, actor i director de la proposta del TNC.

33 Lluís Homar, Joan Carreras i, al fons, Lluís Villanueva, a ‘L’art de la comèdia’, emblemàtica peça d’Eduardo de Filippo.
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Brigitte, renovada 
brillantor de discoteca
CRÒNICA El duo, estrella del pop francès, va 
repassar el seu glamurós repertori a Apolo

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

La globalització a l’anglòfona mane-
ra té aquestes coses, que un disc és 
un exitàs a França i al país del costat 
ni ens n’assabentem. Com el duo Bri-
gitte, que s’ha atipat de recollir pre-
mis i felicitacions amb els seus dos 
treballs, Et vous, tu m’aimes? (2011) i À 
bouche que veux-tu (2014), i al seu pas 

per Barcelona només aconsegueix 
captar l’interès de la colònia fran-
cesa. Dimarts, a la sala Apolo, en la 
seva segona actuació a la ciutat (fa 
dos anys es van presentar a Barts), 
tot eren converses en la llengua de 
Michel Polnareff i cares de satisfac-
ció per veure de prop i sense estre-
tors unes damisel·les que al seu país 
són assídues al sold out.

 Sylvie Hoarau i Aurélie Saada, Bri-
gitte, poden cultivar el dance-pop 
amb perfils retro o despullar les se-
ves cançons fins a l’essència melò-
dica de trets folk, i el fil conductor 
són dos personatges de femme fata-

le cabaretera, muses de discoteca 
amb dicció sensual i lletres lliberti-
nes. Reines de la variété ideals per als 
que creguin que des de Baccara tot és 
decadència i vulgaritat a la pista de 
ball. Sentiu cançons com L’échappée 

belle, Les filles ne pleurent pas o J’sais pas, 
que van desplegar les seves brillan-
tors a Apolo, i tornareu a creure que 
una disco music europea és possi-
ble, com la que un dia van imaginar 
Amanda Lear o Giorgio Moroder.  

LLICÈNCIA EXÒTICA / La seva actuació 
no es va subjectar a un patró rítmic 
únic: hi va haver gestos ie-ie (la molt 
enganxosa Coeur de chewing gum), 
moments de foscor (la seva versió de 
Ma benz, dels vandàlics NTM) i esvel-
tes melodies amb guitarra acústica 
(Je veux un enfant). I un toc d’exotisme 
afro a Hier encore, potser en homenat-
ge lliure a les seves arrels (Hoarau té 
ancestres a l’illa de la Reunió, i Saa-
da, a Tunísia). Però el seu punt ca-
lent és la revisió pop de bola de mi-
ralls, com a Oh la la, que va tancar la 
nit amb aires de Voulez-vous, d’Abba. 
Mirant cap enrere però sense deixar 
de ser un grup del present. H

33 El duo francès Brigitte, durant la seva actuació a Apolo.
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