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ran de l’últim espectacle de les 
companyies, Corrüptia, una regió de 
l’Est, inspirada en el cas Gürtel «¡Allò 
eren menudeses en comparació 
amb el que està passant!». 
 Si no ens paguen, no paguem, en 
consonància amb la temàtica de 
l’obra, s’acull a la iniciativa de la 
taquilla inversa també aplicada 
a la Beckett. El públic pagarà des·
prés de veure la funció el que  con·
sideri just. «Ara és el moment de 
reinventar moltes coses. No volem 
que el preu sigui un impediment 
per veure l’obra», declara el direc·
tor. Però no us oblideu de passar 
per caixa. H

Dario Fo la va escriure el 1974, la 
va revisar el 2008 i avui, gairebé 
quatre dècades més tard de la seva 
creació, la comèdia Non si paga non 
si paga! (Aquí no paga ni Déu en cata·
là) ja s’erigeix des del títol en una 
peça més actual i oportuna que 
mai. La rebel·lió contra el sistema 
d’un grup de treballadors abocats 
a la misèria arriba al Tantaranta·
na en una adaptació de Carles Fer·
nández Giua –també director– 
i Elies Barberà, titulada Si no ens 
paguen, no paguem! Una versió del 
text actualitzat fa un lustre pel No·
bel italià que, en paraules de Gi·
ua, ha intentat recollir «l’esperit» 
de la seva escriptura. «És un teatre 
directe, arrelat en el present, sen·
se concessions, i que fa servir la co·
mèdia com a via per a la denúncia 
social», declara.  
 En coproducció amb el Tanta·
rantana, les companyies Teatre 
de l’Enjòlit i La Conquesta del Pol 
Sud han unit esforços per portar a 
escena, fins al 14 d’abril, aquesta 
demolidora crítica «del mercanti·
lisme imperant i la pèrdua de va·
lors col·lectius», emfatitza Giua, 
que dirigeix Albert Alemany, Eli·
es Barberà, Jenny Beacraft, Marta 
Montiel i Arnau Marín.  

Assalt al supermercat

El detonant de la trama passa als 
supermercats. La situació d’ex·
plotació i l’encariment dels preus 
fan que  els indignats personatges 
s’emportin el menjar sense passar 
per caixa o pagant el que conside·
ren just. La revolta s’estén per la 
ciutat, però no complau tothom. 
 El conflicte esclata en una pa·
rella amb idees contraposades. 
L’Antònia (Montiel) és una super·

vivent nata que arriba a casa amb el 
botí robat. El seu company, el Joan 
(Barberá), molt legalista i esquiu a 
la desobediència civil, la renya: les 
normes s’han de complir. «Es passa·
rà la funció rebent hòsties de la res·
ta de personatges, que qüestiona·
ran les seves conviccions», explica 
Barberà.
 El debat està servit. ¿Hem de 
complir totes les normes? ¿Fins on? 
¿A quins extrem s’ha d’arribar per 
canviar les coses? Preguntes, recor·
da Giua, que avui són al carrer. En 
una realitat que s’ha entossudit a 
anar molt més lluny que qualsevol 
ficció, com va recordar Barberà ar·
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33 Bomba còmica 8 L’elenc del Teatre de l’Enjòlit, disposat a dinamitar les consciències al Tantarantana.
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Carles Fernández 
Giua dirigeix el 
Teatre de l’Enjòlit 
en una «crítica al 
mercantilisme»

La rebel·lió de Dario Fo 
La comèdia ‘Si no ens paguen, no paguem!’, versió del clàssic actualitzat del Nobel italià, 
planteja la desobediència civil d’uns indignats H Una farsa amb denúncia social demolidora

UN MUNTATGE AMB TAQUILLA INVERSA AL TANTARANTANA

Toni Rodríguez 
novel·la el 
periodisme a 
‘La cinquena 
carpeta’
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El periodista i assessor de comunica·
ció Toni Rodríguez ha publicat la se·
gona part d’una trilogia en què novel·
la les relacions entre el periodisme i 
les elits professionals i empresari·
als procedents de l’antifranquisme. 
La cinquena carpeta (La Magrana) re·
prèn els personatges del seu anteri·
or llibre, Quatre carpetes marrons, tam·
bé protagonitzat per un periodista 
cultural de trenta·tants anys acomi·
adat del mitjà on treballava, Jordi 
Martínez.
 En la primera novel·la, Martínez, 
deixeble d’un veterà periodista, 
Josep Maria Fal·lera, que encarna els 
vells valors del periodisme comba·
tiu, treballava com a negre en la re·

dacció de la biografia d’un poeta ofi·
cial, i en la segona ha d’investigar un 
seguit de personatges de la gauche di-
vine, relacionats amb el seu treball 
anterior i que amaguen secrets in·
confessables que vénen de temps de 
la transició.
 Malgrat això, la trama, que expo·
sa la precarietat professional i al ma·
teix temps el conformisme del peri·
odista, és l’excusa per exposar com 
els diversos protagonistes han tro·
bat diverses maneres d’acomodar·
se i de reconvertir·se, tant professi·
onalment com ideològicament, en·
mig d’«aventures sexuals, enveges i 
traïcions». H

llibrEs

El protagonista és 
un periodista a l’atur 
que ha de seguir el 
rastre de diversos 
‘progres’ reciclats


