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L’absència de les barreres de la infància és una de les constants de la vida de Dario Fo

QUADERN DE TEATRE

Dario Fo, un llapis i la capsa de la memòria
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

“L
a nostra feina com a intel·lectuals,
com a persones que pugen al púlpit
o a l’escenari i, sobretot, que
s’adrecen als joves, la nostra tasca
no és només la d’ensenyar-los
mètodes, com ara la manera de fer

servir els braços, controlar la respiració, emprar
l’estómac, la veu, el falset, el contraplà. No n’hi ha
prou d’ensenyar una tècnica o un estil: cal
ensenyar-los el que passa al nostre voltant. Han de
poder explicar la seva història. Un teatre, una
literatura, una expressió artística que no parla per al
seu propi temps manca de rellevància”. Ho deia
Dario Fo en el discurs d’acceptació del premi Nobel
de Literatura de 1997. Una cita que així –ocupant les
primeres línies d’aquesta pàgina– és un intent
frustrat d’iniciar en lletra de bloc un esbós de la
personalitat de Fo. Estan les seves paraules però falta
no només el 99,7 per cent del text, falten també les
vinyetes acolorides repartides pels plecs, i falta Fo i el
seu gran gest de comediant, inundat de satisfacció
per ser el primer bufó públicament honorat per la
cort.

El fragment guarda una recomanació que Fo s’ha
aplicat generosament: “Explicar la seva història”;
mostrar-se sense límits, amb la sinceritat i manca de
pudor dels nens. Un univers que mereix tot el seu
respecte, com es constata a País de faula, el llibre que
recull els deu primers anys de la seva vida,
complementat amb algun salt cap a la seva etapa
d’adult. Unes memòries dedicades per complet a la
infància, un període que per Fo –recollint les teories
de Bruno Bettelheim–, serveixen per explicar tota
una biografia vital. Niño Fo, que neix “vestit”,
protegit per la placenta. Un senyal de bon auguri que
li farà adquirir una posició especial en la seva família
des del seu primer dia. Portador de fortuna que el
convertirà aviat en correu precoç i innocent per als
contactes anarquistes dels seus tutors. Un Joan sense
por que transforma el vagó de tren que viatja per la
línia Luino-Gallarate-Milà en l’escenari dels seus
primers monòlegs. Pujat a un banc de tercera classe
amotlla l’ Odissea en una sàtira inesgotable per a
incomptables viatges d’anada i tornada. L’absència
de barreres de la infància és una de les constants que
segurament ha preservat Fo durant tota la seva vida,
igual que la necessitat de construir-se una gran
memòria tangible, aquesta forma gairebé alquímica
de manifestar “aquest sóc jo” que pregona un nen
quan obre la seva capsa de les
meravelles i desplega el seu
tresor format per aparents
bagatel·les. Acumulació d’a-
mulets de l’experiència i el
sentiment que només desxi-
fren els seus secrets als inici-
ats. Un cercle que un nen no
deixa d’ampliar constant-
ment, ansiós per augmentar el
territori segur de la complici-
tat.

L’ARXIU
La gran capsa dels tresors de

Dario Fo és l’arxiu que com-
parteix amb Franca Rame i tot
aquell que estigui disposat a
obrir les innombrables portes
que s’obren al visitant un cop
que ha trobat l’adreça ww-
w.archivio.francareme.it. Impos-
sible abastar en una sola visita
un lloc que és una variant
(positiva) de la síndrome de
Diògenes. Tot –o gairebé tot–
el que algun cop va dir, fer o
va produir Fo en la seva llarga vida com a militant,
dramaturg, actor, director d’escena, pensador, literat
o polemista s’ha guardat en l’il·limitat espai de la
xarxa de xarxa. Tot –o gairebé tot– el que va dir, va
fer o crear Franca Rame també es guarda en aquest
laberint de referències. I el mateix procés se segueix

amb l’obra pública i privada del seu fill Jacopo Fo.
Documents i imatges que retrocedeixen fins l’any
1935 de la família Fo i fins l’any 1810 de la família
Rame. Un ingent material que arriba –per ara– fins
al 2003. I continua...

Un arxiu que és un manifest personal per la
generositat del seu concepte del que és important per
construir la biografia d’una vida. Al costat de
l’aparent lògica de recollir tot allò que l’ha distingit
com a creador teatral (els seus textos, manuscrits,
fotografies dels espectacles, apunts d’escena) o
agitador polític (discursos, manifestos, articles),
l’espai d’allò essencial s’amplia fins als detalls més
personals de l’esfera privada: una invitació de boda,
fotos de l’àlbum familiar, cartes a una germana, la
nota d’una estimada neboda, felicitacions de Nadal
dels néts. Instantànies de felicitat íntima, de records

privats, que s’exposen a la
curiositat del públic com un
monumental fresc bizantí ple
d’elements quotidians la suma
dels quals es transformen en
una gran al·legoria. Apareix el
que s’espera, com els
documents que il·lustren a fons
Canzonissima, el polèmic
programa de la RAI 1, tan
popular el 1962 com feridor
per als poders fàctics;
expliquen Il fabulazzo osceno,
Storia di una tigra, Mistero Buffo, o
fixen l’abast mediàtic que va
tenir el segrestament de Franca
Rame per un grup d’extrema
dreta. Cadascun d’aquests
episodis està documentat fins
al mínim detall. Si es tracta
d’un procés creatiu, l’inventari
recull apunts manuscrits,
notes, cartes, telegrames,
contractes, dibuixos, esbossos,
fotografies, les prèvies a la
premsa i les crítiques. Si l’arxiu
és un tros de la seva vida –com

la negació del visat d’entrada als Estats Units a Fo i
Rame entre 1980 i 1983– la meticulositat a l’hora
d’esmicolar l’episodi és igual de profund: intercanvi
oficial de cartes, peticions i comunicats, reaccions de
suport popular, articles de premsa, convocatòries de
manifestacions, etc. Hi ha les portades de totes les

obres publicades per Fo, els cartells de les pel·lícules
de Franca Rame, els programes de mà, la partitura
d’una cançó amb una lletra de Fo de 1958,
fotogrames d’un anunci per a Barilla de 1959, les
seves campanyes en contra de la màfia, en contra la
manipulació genètica; totes les seves batalles, totes
les seves guerres. I tot aquest material exposat a la
mirada estranya mai produeix la sensació de violar
un territori privat. És tan fàcil i innocent com mirar
i recórrer les estranyes runes de la capsa dels tresors
d’un nen.

EL LLAPIS
Un dels tresors més estimats per Dario Fo va

haver de ser el seu primer llapis i el seu primer full
de paper. Encara que conegut per la seva capacitat

de construir temps i espai amb el gest i la paraula,
el dibuix s’erigeix en un llenguatge essencial per
començar a comprendre la forma que canalitza el
seu ímpetu creatiu. Un exemple: per aixecar el
projecte de la posada en escena de La gazzetta –el
tercer Rossini que va caure a les seves mans amb la
complicitat del Festival de Pesaro i la seva
predisposició pel tema bufo– li van caldre 325
dibuixos. Des de simples esbossos esquemàtics que
fixen les primeres idees per a l’escenografia, fins a
làmines acolorides que descriuen el més complex
dels moviments escènics. Una col·lecció de
dibuixos per vestir els personatges, una altra per
donar-li forma al més humil dels elements
d’ attrezzo, una altra per organitzar les escenes,
repartir l’espai dels ballarins i mims, ordenar
entrades i sortides, construir les relacions
dramàtiques entre els personatges. Cada idea que
conforma el muntatge compta amb una
transcripció gràfica. No hi ha res que s’escapi a
quest procés creatiu en dues dimensions. Un altre
cop la infància irromp i es mostra com un model
efectiu per exercir d’adult i creador. El més mínim
detall queda registrat sobre el paper, fins i tot la
més humil de les gallines. El que és increïble és que
aquests quatre trets insignificants en una
cantonada de la plana del dibuix es transformen en
la quinta essència d’allò gallinaci si se sotmet a la
màgia de l’ampliació virtual. Quatre ratlles en
vermell i negre que són la gallina perfecta, l’orgull
del corral, per deixar afònic i crestacaigut
l’orgullós gall francès. Una gallina-manifest, com
el “jo” dibuixat per un nen.

▼
La gran capsa dels
tresors de Dario Fo és
l’arxiu que comparteix
amb Franca Rame.
Impossible abastar en
una sola visita un lloc
que és una variant
(positiva) de la
síndrome de Diògenes

Cada idea que conforma el
muntatge de l’òpera ‘La
gazzetta’ compta amb una
transcripció gràfica: res no
escapa al procés creatiu en
dues dimensions


