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Pepón Nieto i Paco Tous, 
dos germans de por
3Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez firmen ‘Mitad y mitad’

J. C. S.
BARCELONA

Una mateixa història pot donar molt 
de joc. O almenys Jordi Sánchez i Pep 
Anton Gómez l’hi saben treure. Es-
trenen avui al Condal Mitad y mitad 
amb una parella amb tant de reclam 
com Pepón Nieto i Paco Tous. Va ser 
un dels primers textos que van es-
criure junts i fa una dècada ja va te-
nir al mateix Condal una versió dife-
rent, anomenada Mamaaá, amb un 
altre duo amb més ganxo encara: Pa-
co Morán i Joan Pera.

 El títol original era RIP, al·lusió 
evident a una comèdia negríssima 
amb dos germans, de diferent pare, 
que es retroben quan la seva vella 
mare malalta, que tiranitza el me-
nor (encara que ja li va bé), sembla 
que està a punt de morir. L’herència 
és un dolç per a tots dos. Amb Morán 
i Pera, els autors van suavitzar la tra-
ma per adequar-la al seu estil.

ACTORS MEDIÀTICS / La història ja és un 
clàssic i més amb dos actors tan me-
diàtics, amb dos de Los hombres de Pa-

co. Estrenada fa una mica més d’un 
any, amb Fernando Tejero en el pa-
per de Paco Tous, va viure sis mesos 
d’èxit al teatre La Latina de Madrid i 
porta en el seu recorregut un cente-
nar de funcions per tot Espanya.
 El to de la comèdia l’explica 
Sánchez. «Són dos germans capaços 
de treure’s els ulls per una plaça de 
pàrquing a la Guineueta», diu. «Sem-
pre associem vellesa amb bondat, 
però una persona que és dolenta als 
30 anys pot ser pitjor als 90». I afe-
geix Tous: «De mare només n’hi ha 

COMÈDIA NEGRÍSSIMA AL TEATRE CONDAL

una, però no si et surt dolenta».
 Sánchez, absorbit mig any com 
a actor en la sèrie La que se avecina, es 
dedica quan és a Barcelona a fer vida 
de família mentre escriu amb el seu 

soci. «Ho fem a dues veus. Ho deixem 
anar tot. I les situacions de l’obra, 
fins i tot la més inversemblant, són 
veritat», apunta Gómez, autor i di-
rector de l’obra. H

33 Tous, Pep Anton Gómez, Jordi Sánchez i Nieto, ahir al Condal.
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Crítiques de 
Mascarell al 
Govern per no 
abaixar l’IVA

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

El conseller de Cultura de la Gene-
ralitat, Ferran Mascarell, va criticar 
ahir que el Govern espanyol «vagi di-
ent des de fa un any» que rebaixarà 
l’IVA cultural, després que el minis-
tre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, 
hagi anunciat que està treballant 
en una reducció d’aquest concepte 
i el secretari d’Estat de Cultura, Jo-
sé María Lasalle, ho hagi confirmat. 
«S’està treballant per establir un 
IVA cultural homologat del 10%», 
va declarar.
 «Ara s’acosten els Goya i Arco i 
s’ha de dir alguna cosa», va reclamar 
Mascarell en una entrevista de RAC 
1, en què el conseller va recordar que 
Montoro i altres ministres han ma-
nifestat el seu desig de rebaixar l’IVA 
cultural en diferents ocasions però 
que encara no s’ha dut a terme.

PENSAR MALAMENT / «Fins que no ho ve-
gi, tendeixo a pensar malament», va 
manifestar, i va afirmar que el fet que 
l’IVA en aquest sector s’hagi pujat del 
8% al 21% està provocant que s’hagi 
encarit l’accés a la cultura i que les 
empreses es descapitalitzin a l’inten-
tar assumir elles l’augment. Masca-
rell va recordar que la mitjana euro-
pea se situa en el 8,5%: «Encara hi ha 
marge. Si l’IVA és més baix es podrà 
incentivar el consum».
 La Unió d’Actors també va assegu-
rar, en la línia de Mascarell, que es-
pera que el Govern «compleixi el que 
ha promès» sobre la baixada de l’IVA 
aplicat a la cultura i afavoreixi així 
el creixement d’un sector que sobre-
viu «amb penes i treballs». H

IMPOST A LA CULTURA
ESTRENA D’UN CLÀSSIC DE LORCA AL TEATRE TÍVOLI

dramatúrgia de Lorca li sortia de 
les entranyes», va sentenciar Che-
ma León, que encarna el pastor, 
amor impossible de Yerma.
 El paper de la dona i el conflicte 
amb l’ordre social establert definei-
xen aquest poema tràgic sobre una 
noia obligada a casar-se amb algú 
que no estima i que viurà el drama 
de l’esterilitat. La música del recor-
dat Enrique Morente, amic de Nar-
ros, acompanya l’obra, gravada i en 
directe amb la veu de la seva filla 
Soleá, que s’alternarà a Barcelona 
amb Lucía Espín, filla d’una altra 
veu il·lustre del flamenc, Carmen 
Linares. H

Es defineixen com uns valents. Ho 
justifiquen pels 14 intèrprets, amb 
Silvia Marsó al capdavant, i 4 tèc-
nics que estan de gira amb Yerma, 
el penúltim muntatge que va di-
rigir Miguel Narros, figura insig-
ne del teatre espanyol contempo-
rani. Va morir el juny passat i va 
deixar com a llegat aquesta obra 
cabdal de Lorca i la que va estrenar 
una setmana abans de morir als 84 
anys, La dama duende, de Calderón 
de la Barca.
 Des d’avui fins al 2 de març es-
tarà al Tívoli una versió que arriba 
amb el record de Narros i amb els 80 
anys que han passat des que Lorca 
la va estrenar amb Margarida Xir-
gu al Teatre Espanyol de Madrid, i 
no sense escàndol per la reacció de 
les ments ultramuntanes. Un any 
després van arribar autor i actriu 
al Teatre Barcelona (avui Barcelona 
City Hall) amb un èxit clamorós.
 «És un privilegi per a mi tenir un 
paper que va estrenar Margarida 
Xirgu i que han fet altres grans ac-
trius catalanes com Núria Espert o 
Mercè Arànega», va dir ahir la bar-
celonina Silvia Marsó. Va valorar 
l’actualitat del text perquè avui «la 
nostra joventut està més erma que 
mai», al·ludint al descens de la na-
talitat per la pèrdua de recursos 
que significa l’atur i la necessitat 
de buscar-se la vida lluny del pa-
ís. «És la generació frustrada com 
Yerma», va afegir. «Per la cobdícia 
dels bancs que condueixen l’eco-
nomia mundial».

 Marsó va destacar la força i el sim-
bolisme de les paraules de Lorca. 
L’actriu va ser concloent a l’afirmar: 
«L’arbre de la vida [film de Terrence 
Malick] té l’essència de Yerma, el 
vincle metafísic de la relació amb el 
cosmos». En un terreny més mundà, 
la seva protagonista encarna la ideo-
logia republicana i el seu marit (Pep 
Molina en el repartiment), l’Espanya 
negra. «Si Lorca va saber entendre 
l’ésser humà sent tan jove, què hau-
ria escrit si no l’haguessin afusellat», 
es pregunta Marsó. Narros va impri-
mir el seu particular sentit de la be-
llesa en el plantejament escenogrà-
fic, buscant l’essència de l’obra. «La 
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33 Personatge enorme 8 Silvia Marsó, en una escena de la ‘Yerma’ de Miguel Narros.

                  

«La nostra joventut 
està més erma 
que mai», diu 
l’actriu sobre 
l’actualitat del text

‘Yerma’, tragèdia essencial
Silvia Marsó protagonitza el penúltim espectacle que va dirigir Miguel Narros, abans de morir 
el juny passat H La presentació a BCN coincideix amb el 80è aniversari de l’estrena de l’obra


