
Què hi farem: per segona setmana 
consecutiva m’he de referir al Nacio-
nal. A la Sala Gran del TNC, en efecte, 
s’ha estrenat una obra important, la 
que sens dubte quedarà com una de 
les meravelles de la temporada i, pro-
bablement, la més imprescindible per 
a qualsevol aficionat. Parlo de L’art de 
la comèdia, una obra que Eduardo De 
Filippo va escriure el 1964 i que ha 
dirigit amb una gran autoritat Lluís Ho-
mar. L’actor, a més a més, s’ha reser-
vat un paper clau de l’obra: el d’Oreste 
Campese, director d’una companyia de 
teatre a la qual se li acaba de cremar 
la carpa on oferia les seves funcions 
diàries a un públic popular i que de 
sobte s’ha vist privada del seu mitjà 
de subsistència. Després d’un pròleg 
protagonitzat per ell mateix, l’obra 
comença amb la visita de Campese a 
S’Excel·lència De Caro, prefecte i pri-
mera autoritat política de la població, 
a qui el còmic demana ajut per tal de 
poder superar la malastrugança. 

El principal interès de L’art de la co-
mèdia rau, lògicament, en l’exposició 
inicial d’Oreste Campese –alter ego 
d’Eduardo De Filippo– i amb el diàleg, 
controvèrsia i discussió final que el 
personatge manté amb el prefecte. 
Després que el públic italià convertís 
l’autor en un veritable heroi nacional, 
aquest sentí la necessitat d’explicar 
les idees pròpies i fonamentals sobre 

l’essència del teatre i la funció social.
d’aquest art. Alhora, Eduardo, com 
se’l coneixia popularment, va voler 
expressar l’admiració que professava 
pel pensament i l’obra d’aquell sicilià 
genial que fou Luigi Pirandello (1867-
1936), analista de la naturalesa de 
l’actor, sobretot en Sis personatges a 
la cerca d’autor. És per això que són 
també sis els personatges que a L’art 
de la comèdia desfilaran pel despatx 
del prefecte, amb demandes diverses.
L’espectador, però, no podrà dilucidar 
si són realment el que anuncia el se-
cretari de l’autoritat que els ha donat 
l’hora de visita, o actors de la compa-
nyia de Campese, el qual ha rebut per 
error la llista de visitants que espera 
S’Excel·lència De Caro, quan ell deixi 
les dependències oficials.

Com escrigué Huguette Hatem a 
L’Avant Scène Théâtre del 1984, “en 
aquesta obra es va més enllà de la 
simple representació del ‘teatre dins 
el teatre’. (…) És impossible decidir si 
ens trobem en presència de personat-

ges tradicionals de teatre (el metge, 
el farmacèutic, el capellà, la mestra 
d’escola, la parella pagesa) o d’actors 
d’una companyia ambulant que inter-
preten els seus propis papers, i el pro-
blema no serà resolt ni pels personat-
ges a través dels quals, tal vegada, es 
representa la comèdia, ni pel públic. 
No és ja l’Enric IV de Pirandello, on ens 
preguntem si el personatge és boig o 
no; aquí el que es posa en dubte és la 
realitat mateixa del personatge en la 
seva verdadera identitat”.

L’entrevista Campese-De Caro, un 
duel formidable sobre la dimensió 
política que pot tenir el teatre compro-
mès, acaba amb una provocació del 
còmic, en anunciar que tal vegada li 
enviarà els actors que suplantin les 
visites del dia previstes per Giacomo, 
el secretari del prefecte. I a partir 
d’aquí, i al llarg de tota la segona 
part de l’obra, l’escena enregistrarà el 
vol invisible de la sospita on tothom, 
personatges i espectadors, es pre-
guntaran per l’autenticitat de cadas-
cuna de les visites. Res no delatarà 
cap mena de frau i la desfilada pel 
palau de l’autoritat serà un calidosco-
pi d’interpretacions brillants. En una 
actuació del tot convincent, Roger 
Casamajor és un metge desenganyat 
de la seva professió. Andreu Benito, 
un capellà fantàstic, tocat pel pinto-
resquisme que la literatura i el cinema 
han atribuït freqüentment als clergues 
italians. Mar Ulldemolins interpreta 
molt bé el personatge d’una mestra 
municipal dotada d’una desbordant 
energia dialèctica. Oscar Valsecchi 
fa de farmacèutic amb la sobrietat 
que se li exigeix a un difunt. Victòria 
Pagès és molt eficient en els pa-
pers de la dispesera Palmira i com 
a dona del rústec Eduard Muntada i 
Lluís Villanueva resol amb recursos 
esplèndids la figura del molt servicial 
secretari del prefecte. Lluís Homar és, 
aquí, un gran director i actor distingit 
amb una humanitat i una capacitat 
persuasiva immillorables. Finalment, 
Joan Carreras fa un retrat d’extraordi-
nària categoria del prefecte De Caro. 
Impressionant.
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