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De què es queixen (perquè
de queixar-se, sempre s’estan
queixant, això és prou evident!)
aquests comediants que viuen
millor quemai, i que tenen ara
mateix un reconeixement so-
cial comno l’havien tingutmai
abans? Aquesta pregunta, ben
bé se la podria fer algun d’a-
questsministres de cultura que
ja estan farts que la gent de l’o-
fici facimurga amb el tema del
21 per cent d’IVA aplicat a la in-
dústria cultural.
Però en el cas de l’estupen-

da comèdia que ara ompli-
rà d’equívocs la Sala Gran del
TNC, qui ve a fer-se la pre-
gunta i a fer-la a un empre-
nyador actor, director i tronat
empresari teatral enfrontat a
greus problemes de supervi-
vència, no és altre que el nou
prefecte de la petita ciutat de
províncies en quèDe Filippo
situa aquest text escrit l’any
1964. El senyor prefecte aca-
ba d’aterrar al seu nou càrrec.
I com que petar la xerradeta
amb un comediant sempre li ha
resultat força divertit, ha deci-
dit començar la dura jornada
que té per davant rebent aquest
personatge que intenta salvar
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Lluís Homar, disposat a crear insospitats problemes a l’autoritat competent.

LLUÍS HOMAR ES POSA SOTA LA PELL DEL GRAN EDUARDO DE FILIPPO I ENS PRESENTA UNA

COMÈDIA MAGISTRAL SOBRE EL TEATRE I LA SEVA FUNCIÓ I SOBRE L’ART DE L’ENGANYIFA

Tot això va de debò
o és pur teatre?
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reals més enllà que ho siguin
o no és quelcom un xic massa
habitual en l’activitat política.
Per si no us havia quedat en-

cara prou clar –i per posar-ne
només un parell d’exemples
que han passat recentment
per la nostra cartellera– amb
Le voci di dentro i els seus
personatges rosegats per la
misèria de postguerra, o amb
Questi fantasmi i el seu pro-
tagonista, decidit a creure en
fantasmes mentre li aportin
algun benefici encara que si-
gui a canvi de posar-los ba-
nyes, De Filippo dominava
tan perfectament tots els re-
cursos de la comèdia popu-
lar, que sabia perfectament
com servir-se’n per traspas-
sar el límit de la pura diversió
i convertir-la en un admirable
mirall de les nostres actituds
i reaccions: fins i tot, de les
menys dignes.
I també –i el paral·lelisme

ha sigut assenyalat constant-
ment pels estudiosos de la se-
va obra– per fer-ho unamica
a la manera com ho feia el seu
admirat Pirandello, tot i que
fent servir instruments apa-
rentment menys sofisticats.
La comèdia que ara teniu da-
vant, val a dir, té alguna cosa
d’aquells pirandellians Sis per-
sonatges en busca d’autor. Tot i
que aquí, mai no podrem estar
segurs de si aquests personat-
ges ho són de debò o són les
persones que pretenen ser. Es-
clar que, de fet, qui pot estar
segur d’on acaba una persona i
comença un personatge?

Aquella altra no era pas jo!

Guapo, més que guapo! Això és
el que ara es diu l’Albert cada cop
que es mira al mirall. Especial-
ment (diguem-ho ben clar) quan
es mostra a si mateix marcant
paquet sota els calçotets. En
canvi, abans, quan l’Albert encara
era conegut amb el nom de Berta
per totes aquelles persones que
no s’havien adonat de l’home que

portava dins seu, l’Albert no es
podia veure mai com a guapa. Ben
al contrari: la disfressa imposada
pel cos que li retornava el mirall
li provocava el rebuig lògic que
provoca aquella imatge amb què
no t’identifiques perquè saps molt
bé que no és realment la teva. I
sens dubte, trobar-te atrapat o
atrapada entre aquestes dues

imatges –la real que ningú no veu
i la falsa que tothom dóna per
bona– és com trobar-te instal·lat
en una mena de llimbs. Com ara
aquest a què fa referència l’espec-
tacle que presenta la companyia
L’Era de les Impuxibles, que han
fundat la ballarina i coreògrafa
Ariadna Peya i la cada cop més
activa i excel·lent compositora i pi-

anista Clara Peya. Ubicada en els
terrenys de la dansa-teatre amb
tocs de musical, la companyia ha
partit de dues experiències ben
reals –les viscudes pel Miguel i en
Pol– per situar-nos a l’aeroport
on s’ha produït l’inevitable
malentès: si tens un noi intentant
pujar a un avió però el seu DNI
correspon a una noia, ja tens
davant teu un bon problema
administratiu que pot agafar
dimensions kafkianes!
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com sigui la sevamolt famili-
ar companyia teatral: unamo-
desta companyia d’aquestes en
què tothom fa unamica de tot
i ningú té cap altra pretensió
que oferir al públic (tan senzill

i popular com elsmateixos in-
tegrants de la troupe) una esto-
na de fantasia i evasió.
El problema és que aquest ho-

me de teatre que respon al nom
d’Oreste Campeste, i que té

quelcomd’alter ego del seuma-
teix autor, ve a ser unamena de
filòsof escènic disposat a qües-
tionar al senyor prefecte les se-
ves idees sobre el paper que el
teatre té realment en la nostra
societat. Com si un funciona-
ri públic carregat de responsa-
bilitats pogués perdre el temps
en frivolitats així!

Això també és teatre polític
I així ens ho recorda Xavier
Albertí, en la seva presenta-
ció de l’obra que ell mateix ha
traduït i en què podrem gaudir
d’un Lluís Homar que –com li
acostuma a passar al mateix
personatge que interpreta– ha
de fer d’actor i de director d’un
grapat d’altres actors i actrius
ben notables. Com diu Albertí,
som davant d’una obra autèn-
ticament política per la seva
manera d’abordar el tema de
la versemblança dins la nostra
societat. I ja sabem que inten-
tar fer passar les coses com a
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