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Lluís Homar i Joan Carreras ens ofereixen dues interpretacions excepcionals. FOTO:MAY/ZIRCUS/TNC

Fixeu-vos en la fantàstica contra-
dicció amb què Lluís Homar inicia
l’esplèndida posada en escena
de la comèdia magistral d’Edu-
ardo De Filippo que us espera al
TNC com una de les propostes
imprescindibles de la tempora-
da. Homar, jugant a fons amb
les intencions de l’original, intro-
dueix unamena de pròleg que
ens mostra demanera exem-
plar per on anirà el muntatge.
Veritat que som dins d’una obra
que comença justament pre-
guntant-se per a què serveix el
teatre, que es basa tota l’estona
en la impossibilitat de discernir
si els personatges que passen
per l’escenari ho són de debò o
són només actors interpretant
uns rols, i que, arribats a aquest
punt, ens planteja que quan un
conflicte resulta colpidor, tant
sa val que ens l’estigui presen-
tant el protagonista real o algú
que l’interpreta? Doncs, llavors,
deixem constància des d’un bon
principi d’on ens hem ficat, i fem
que aquesta evidència del teatre
dins el teatre sigui present tota

l’estona a l’escenari. Homar se’ns
presenta, en aquesta primera
escena, avançant des de la por-
ta que dóna a l’exterior de l’im-
mens escenari de la Sala Gran
del TNC, mostrant-nos els budells
tècnics d’aquest espai pode-
rós i difícil, i encara sense haver
adoptat la disfressa d’Eduardo
De Filippo amb què prossegui-
rà la sevamagnífica interpreta-
ció. La paradoxa és quementre
el seu personatge –actor fidel
al repertori popular i empresari

d’una companyia familiar, més
aviat tronada, i tan petita que
fins i tot la paraula ‘companyia’ li
ve unamica gran– reivindica una
forma de fer teatre sense més
recursos que una estreta tari-
ma i uns telons pintats a mà per
tots plegats (tal com ell ho veu,
els espectadors no busquen, al
teatre, realisme reproduït; això
ja ho troben al cinema), l’actor i
director que ens presenta aquest
muntatge ens mostra alhora la
grandària de què disposa per

aixecar la proposta. I el més pa-
radoxal és que la paradoxa no
fa res més que enriquir encara
més l’espectacle, mostrant-nos
de quinamanera la ‘mentidera’
veritat del teatre i la capacitat de
fascinació que exerceix poden
transitar com si res des de la pre-
carietat del còmic ambulant fins
a l’opulència del teatre nacional.
Homar ens introdueix així en

el text de De Filippo, deixant-nos
ben a la vista tot el moviment de
decorats que pugen i baixen per

tal de crear-nos una ficció visual
quemai no vol deixar de ser-ho
del tot. A l’escenari, veiem sem-
pre la maquinària, la tramoia, els
espais buits pels quals es mouen
els intèrprets a qui tocarà sortir
més tard o els tècnics destinats a
posar-ho tot enmarxa.
I, sovint, fins i tot podem veure

com esmaquilla davant nostre la
colla d’actors meravellosos que
ha reunit el muntatge, encapça-
lada per un fantàstic Joan Car-
reras que sembla haver-se rein-
ventat per a aquesta funció. Uns
actors i unes actrius que, jugant
a ser personatges reals que pot-
ser no ho són, de vegades se’ns
presenten amb trets caricatures-
cament grotescos, i de vegades
poden semblar ànimes en pena
patètiques i ben dramàtiques.
Només cal veure, en aquest

sentit, el prodigi d’equilibri que
De Filippo crea amb la història
de la mestra rural, interpreta-
da, entre nosaltres, per Mar Ull-
demolins: davant de la tragèdia
eixelebrada que ens explica,
ens toca posar-nos a plorar o
esclatar a riure? Potser totes
dues coses alhora?
Teatre Nacional de Catalunya

L’ART DE LA COMÈDIA

w w w w w

LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


