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El gran dubte del ‘clown’ contemporani

3 Santiago de Compostel.la, 1976 3 Es va formar a l’escola Espacio Aberto
3 Va arribar a Barcelona el 2004 3 A Galícia li diuen «jove valor del teatre»

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

DANNY CAMINAL

Diego Anido

E
stàs xerrant en una cafete-
ria a l’hora de l’esmorzar.
Demanes un te verd, en lloc
del conegut cafè amb llet.

Entra un individu venent clínexs a
un euro. Segons com reaccionis, per-
tanys a una o una altra categoria de
persona: a) si fas com que no el
sents, ets un passota; b) si li dius
que «¡no!» amb brusquedat, ets un
antipàtic; c) si li respons, amable-
ment, que «un altre dia», tens bon
cor i d) si li compres els mocadors
sense estar refredat ets, definitiva-
ment, un paio especial o estrany,
una espècie en extinció.

El dia de l’entrevista, Diego Anido
va comprar dos paquets. Aquest «ac-
tor-creador» opera sempre a la fron-
tera entre el seny i la bogeria. «D’a-
questa bogeria personal, d’aquesta
exploració mental i física, n’intento
fer alguna cosa que sigui agradable
i bonica per al públic –diu–. Treballo
sense quarta paret i no amago que el
personatge sóc jo i que parlo de les
meves coses, que són universals».

En el seu segon espectacle, El Ale-
mán (a l’Espai Brossa fins al dia 25),
tracta sobre la dependència humana
de la tecnologia. La primera versió
abreujada de l’obra es va presentar a
la plataforma de creació contem-
porània AREATangent, que va ser el

primer amb què es va topar Anido
quan va arribar a Barcelona, el
2004, àvid de treballar amb els seus
referents, com Andrés Corchero.

El text d’El Alemán el va escriure
d’una tirada, després de veure una
exposició de Keith Haring al Macba
que el va emocionar. Començava
així: «Jo tenia un iogurt...». El iogurt
és el seu company d’escena i amb ell
aconsegueix transmetre al públic el
seu dubte existencial. Encara conser-
va l’envàs original (buit) del dia de

l’estrena. Porta data de caducitat de
l’any 2005.

La seva primera obra com a actor
que crea i dirigeix el seu espectacle
es va titular Paper Boy, un treball so-
bre l’excés d’informació, d’«un hu-
mor esquizofrènic que fa riure i fa
por». El va estrenar fa uns anys, al
pub d’un poblet gallec amb balneari
on va treballar com a massatgista
durant l’any que li va durar una cri-
si existencial. Un paio curiós.H

temsí

La crítica premia
‘La leyenda
del tiempo’
CINE 3 L’Associació Catalana de
Crítics i Escriptors Cinemato-
gràfics ha elegit La leyenda del
tiempo com a millor film espa-
nyol estrenat el 2006. La cinta,
produïda per Paco Poch, centra la
mirada en un nen gitano que,
després de la mort del seu pare,
li és impossible cantar, i en una
jove japonesa que viatja fins a Ca-
dis per intentar assimilar una tra-
dició i una forma d’entendre la
vida que li són estranyes. Aquest
és l’onzè premi que rep la pel.lí-
cula de Lacuesta.

Tricicle abordarà
la risoteràpia
a ‘Garrick’
TEATRE 3 El pròxim xou del trio
homenatjarà el primer còmic
que va ser conscient de la seva
gran tasca com a risoterapeuta.
Va tenir lloc al segle XVIII, quan
els metges, lluny de la futura for-
mulació de la psicoanàlisi i la in-
venció dels antidepressius, van
recórrer a un remei natural con-
tra la infelicitat: el riure. Els tea-
tres de comèdia es van omplir lla-
vors de pacients i els actors es van
convertir així en terapeutes.

«De la meva bogeria
personal n’intento
fer alguna cosa que
sigui agradable i
bonica per al públic»


