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¿Ficció o realitat? Pur teatre
CRÒNICA Lluís Homar conquista el TNC amb un joiós muntatge de ‘L’art de la comèdia’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

H
i ha un moment de L’art de 
la comèdia en què Lluís Ho-
mar es gira cap a la seva 
dreta i agraeix a l’apunta-

dor, una figura anacrònica, que li re-
cordi l’inici d’una rèplica. Homar és 
Oreste Campese, l’actor i director 
d’una modesta companyia teatral 
que visita el prefecte De Caro (Joan 
Carreras), acabat d’arribar al seu càr-
rec, per demanar-li ajuda perquè la 
seva carpa s’ha incendiat. Parlen 
sense parar del teatre i de la seva fun-
ció social, de l’art i la seva relació 
amb el poder, en un diàleg de sords 
que sembla escrit per a alguns gover-
nants d’avui, i no de fa 50 anys quan 
l’insigne comediant italià va parir 
una de les seves grans obres.
 Aquest simple gest a l’apunta-
dor és una de les sàvies pinzellades, 
d’amor al teatre, que esquitxen una 
esplèndida posada en escena, a l’al-
tura del que exigeix el text. Diguem-
ho ara, sense més preàmbuls. L’art de 
la comèdia, que dirigeix Lluís Homar 
a la Sala Gran del TNC amb un elenc 
extraordinari, respon a aquestes eti-
quetes a les quals es recorre quan es 
parla de pur teatre o de la màgia del 
teatre. Són idònies per a obres en 

resta del repartiment, també sense 
el vestuari de l’obra, com una festi-
va troupe que es reuneix per muntar 
l’espectacle.
 Aquest joc de deixar a la vista les 
costures del teatre es va repetint, un 
dels grans encerts d’Homar, i molt 
en sintonia amb la voluntat de l’au-
tor. Així, l’escenografia sorgeix a me-
sura que avança l’obra. A Carreras se 
li ajusta, durant una transició, en 
un minicamerino un perruquí pro-
pi d’un politicastre. També el seu se-
cretari (Lluís Villanueva) apareixe-
rà amb vestit i vambes abans de cal-
çar-se les sabates pertinents per a un 
funcionari.

CARRERAS I BENITO / Aquesta atractiva 
posada en escena està acompanyada 
d’una comicitat que es desferma a la 
segona part, quan De Caro rep la vi-
sita de personatges del seu nou des-
tí: el metge, el farmacèutic, una mes-
tra o el capellà. Al menysprear prèvi-
ament Campese, el governant tem 
que aquest l’hi faci pagar i l’enredi 
enviant-li els seus actors en lloc de la 
gent del lloc. Sorgeix un joc d’equí-
vocs al qual De Filippo no dóna res-
posta perquè la deixa en la ment de 
l’espectador. Joc i il·lusió; teatre en 
definitiva.
 En aquesta segona part, el mag-
nífic Joan Carreras fa una classe ma-
gistral d’interpretació amb el gest 
sempre al límit, però mai excessiu. 
Andreu Benito, el capellà, també 
meravella fora del seu registre habi-
tual amb una comicitat mai abans 
vista en ell. Dos motius més que fan 
de L’art de la comèdia un imperdible 
de l’any teatral. H

què, sobretot, és vital deixar-se atra-
par per les paraules de l’autor i, a la 
vegada, gaudir amb una comèdia, 
amb una teatralitat, que juga amb 
la dualitat realitat i ficció, tan en vo-
ga en qualsevol àmbit creatiu.
 La descobreix Homar quan co-
mença L’art de la comèdia des de la nu-
esa escenogràfica de la imponent Sa-
la Gran. Al fons, molt al fons, s’obren 

dues portes enormes i un focus aju-
da a veure la figura de l’actor –ves-
tit de carrer– entrant a l’espai. Abor-
da un pròleg que per si mateix ja 
torna el preu de l’entrada. «Dos mil 
anys de teatre es poden interpretar 
en pocs metres quadrats de fusta». 
La frase de De Filippo, en boca d’Ho-
mar, adquireix un ressò especial a 
la Sala Gran. Poc després irromp la 

Un repartiment 
esplèndid s’entrega al 
brillant joc d’equívocs 
d’Eduardo de Filippo

33 Lluís Homar (Oreste Campese) i Joan Carreras (el prefecte De Caro), en una escena de ‘L’art de la comèdia’.
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