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ARTS ESCÈNIQUES // ESTRENA

Teatre de Guerrilla satiritza la nova Europa al Sant Andreu Teatre 

L'obra 'EEUUropa', amb diàlegs en 5 idiomes, es representarà el dia 29

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

Teatre de Guerrilla, la companyia que comanden Rafel Faixedas, Carles Xuriguera i Quim Masferrer
escenificarà el 29 de febrer una sàtira sobre la nova Europa al Sant Andreu Teatre (SAT), un espai que
va reobrir les portes al setembre després d'estar uns quants anys tancat. La creixent assistència de
públic els primers mesos garanteix la continuïtat del SAT, segons el districte del barri barceloní.
L'obra, titulada EEUUropa, es va presentar a la Fira de Teatre de Tàrrega i té com a al.licient que està
interpretada en català, castellà, anglès, francès i alemany. De fet, la sinopsi gira al voltant de la reunió
que es produeix al Fòrum de les Cultures entre cinc representants de cinc nacionalitats. La trobada
serveix per mostrar "l'artificialitat" d'Europa, "una unió d'Estats però no de persones", opina
Masferrer. Amb sarcasme i anarquia es denuncia la burocràcia, l'abús de poder i el tràfic d'influències i
es ridiculitzen els tòpics nacionals d'identitat i pàtria.
Com la resta de muntatges de la companyia, EEUUropa està "en constant evolució". El trio sol
incorporar elements d'actualitat, i en aquesta ocasió s'ha decantat "per accentuar les diferències
entre el representant espanyol i el català", apunta Masferrer. Aquest assumeix l'autoria i la direcció
de la peça, mentre que Faixedas i Xuriguera pugen a l'escenari juntament amb Elisabeth Cauchetiez,
Sue Flack i Hans Richter, tres actors que s'han incorporat a Teatre de Guerrilla, en principi, només de
cara a representar EEUUropa.
El SAT té una mitjana de 136 espectadors, en funcions obertes, i de 191, en les escolars, que es
tradueix en una ocupació de prop del 50%. La programació és eclèctica, i inclou teatre, dansa i música.
Al març i a l'abril passaran pel teatre 15 artistes, entre els quals destaquen la formació de teatre infantil
La Pera Llimonera (6, 7, 13 i 14 de març), la companyia de Commedia dell'Arte Dei Furbi (del 12 al 14
de març), l'actriu i cantant Clara del Ruste (20, 21, 27 i 28 de març) i la formació de dansa Nats Nus (2
d'abril).

Teatre de Guerrilla, el setembre del 2003 a la Fira de Tàrrega. Foto: ARXIU / RAMON GABRIEL
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