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Marc Rius: «Berlusconi 
es va carregar el ‘Gran 
Wyoming’ italià»
«L’Editto Búlgaro», avui a L’Estruch

ALBERT PARERA BARÓN

Marc Rius (esquerra) amb la companyia La Calórica a «L’Edito Búlgaro»

CARLES CASCÓN

Imaginem l'equivalent italià 
d ’El Gran Wyoming a El Inter
medio i com Berlusconi fa que 
l’acomiadin i ja no torni a aixe
car el cap en mitjans públics o 
privats. És el cas, si fa no fa. de 
Daniele Luttazzi, les crítiques 
del qual no agradaven gaire a 
l’aleshores primer ministre ita
lià, que va arribar a dir que feia 
«un ús criminal- dels mitjans 
amb el seu humor.

El polèmic incident, que va 
afectar a dos comunicadors 
més quan Berlusconi contro
lava tant la RAI com el poderós 
conglomerat de Mediaset, és 
el punt de partida de L'Edito 
Búlgaro, que arriba avui (21h.; 
10 euros) a l ’Estruch de la mà 
de la companyia La Calórica.

El paral·lelisme amb El Gran

Wyoming el fa Marc Rius, actor 
sabadellenc que forma part 
del repartiment d ’aquesta 
comèdia amb ingredients satí
rics sobre la complicada I per
versa relació de la política amb 
la premsa.

Anècdota
«Luttazzi es pensava que seria 
un màrtir... i va passar despar- 
cebut. Tal és el poder de Ber
lusconi», deixa anar Marc Rius, 
que explica una anècdota de 
quan van presentar aquest 
muntatge a Barcelona.

«Un dels personatges que 
interpreto és el periodista 
Marco Travaglio [autor d’un lli
bre contra Belusconi] i va coin
cidir que, mentre fèiem L’Edito 
Búlgaro a Barcelona, ell va 
venir a presentar un especta
cle amb textos seus. Uns peri

odistes del seu diari van venir 
a fer-nos un reportatge». Marc 
Rius admet que els va posar 
una mica nerviosos perquè 
Travaglio «és un tipus parti
cular, estrany, estrambòtic... 
Ens vam arribar a plantejar si 
suavitzàvem el personatge». Al

final, però, sembla que els va 
agradar molt la versió.

Amb dramatúrgia del mallor
quí Joan Yago, el muntatge 
està dirigit per Israel Solà i 
completen el repartiment Xavi 
Francés, Aitor Galisteo-Rocher 
i Arnau Puig. Dimecres passat

van oferir un col·loqui a l ’Es- 
truchBar.

La Calórica va estrenar la 
peça al Grec de l’any passat 
i aquest estiu hi porta, en 
co-producció amb el festival 
barceloní, La nau dels bojos 
(Premi Adrià Gual 2012) ■

Titelles d’autor 
a la sala més 
petita de la 
ciutat

C. CASCÓN

Ja fa uns mesos que està en 
marxa i, amb el seu petitíssim 
aforament. el nou Teatre Arle
quí s ’està guanyant un públic 
fidel amant dels titelles... i 
d’altres propostes.

I és que també va encabir a 
la seva sala del carrer del Sol, 
118 -am b el públic al voltant- 
un muntatge per adults (Game 
over, de Jaume Giró), un con
cert i sessions de contes.

De moment, els titelles són 
el seu pal de paller i actual
ment està en cartell, i funcio
nant a molt bon ritme, una ver
sió de La Caputxeta Vermella.

Com sempre, signa la cre
ació de titelles i l ’adaptació 
el sabadellenc Raül Grau, el 
conegut acròbata i exgimnasta 
que ha protagonizat un bon gra
pat de musicals a Barcelona i 
vam veure a la renovada etapa 
de ‘burlesque’ i circ al Molino. 
Comparteix aquest projecte 
«alternatiu» amb Xavi Serrano.

Amb una durada d’uns 40 
minuts, La Caputxeta Vermella 
continuarà! fins el 12 de maig 
divendres (18h.) dissabtes 
(18h.) i diumenges (12h.). 
Es poden reservar entrades 
a través de la web (www. 
teatrearlequi.com) o trucant 
al telèfon 635.086.990. Són 
a 7 euros (menors de 2 anys 
entrada gratuïta) ■

FOTOS: L L  FRANCO

Raül Grau presenta una de les funcions a l’Artequí «La Caputxeta Vermella», espectacle de creació pròpia
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