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El teatreGuasch ressuscita
comaEixampleTeatre
La sala reobre amb nous gestors després de tancar al juny

JUSTO BARRANCO

Barcelona

El juny passat el Guasch Teatre
tancava les portes al cor de l’Ei
xample després de 20 anys d’ac
tivitat i atabalat pels deutes. Pe
rò ahir dues de les companyies
de teatre infantil i juvenil que el
freqüentaven–LaPaparra iTea
tritus– van anunciar que el reo
bren dimecres que ve dia 9 amb
la comèdia musical de petit for
matLo tuyo y lomío, dirigida per
Joan Maria Segura. Una obra
que es va estrenar la temporada
passada al Club Capitol i que
després d’una exitosa gira per
Espanya torna a Barcelona fins
al 17 de gener. I torna a un teatre
que ja no es dirà Guasch sinó Ei
xample Teatre, gairebé el ma
teixnomambel qual vanéixer el
1995, Teatre de l’Eixample, però
que l’any 2000 va ser substituït
per Guasch Teatre després de la
mort del seu fundador, Joan
Guasch, moment en què la sala
vapassarasergestionadapel seu
fill fins al seu tancament al juny.
No faltaven pretendents per a

aquest espai de 300 butaques si
tuat al carrer Aragó entre Villar
roel i Comte d’Urgell, i final
ment han estat dues companyies
que el coneixien bé les que por
taran endavant la gestió. Segons
declaren, el nou espai de lleure
“tindrà una àmplia i eclèctica
oferta de propostes escèniques
de les més variades disciplines
artístiques: teatre familiar, òpe
ra, teatrede text,monòlegs, dan
sa, titelles, cabaret, musicals...”.
L’objectiu del nou teatre, pros
segueixen, “és ampliar la pro
gramació de la sala amb el mà
ximdeformats idisciplines, amb

una atenció especial a les com
panyies de recent formació que
requereixend’un espai d’exhibi
ció per als seus projectes”.
Perdescomptat, jadesde la fa

se inicial de la nova aventura, a
mésde lacomèdiamusicalLotu-

yo y lo mío –una història d’amor
narrada en 75minutsmitjançant
unpupurri de 75 cançons, des de
Raphael a Marisol i Fangoria, i
que protagonitzen Manuel Ra
mos iKarenGutiérrez–, hihaurà
teatre familiar.SiLotuyoy lomío

es podrà veure de dijous a diu
menge, els caps de setmana hi
haurà programació dirigida es
pecialment als més petits amb
obres com el musical El conte de
Nadal, de la companyia Sim Sa
labin Teatre i dirigit per Jordi
Serra, una nova versió sobre el
clàssic conte deCharlesDickens
sobre l’avar Ebenizer Scrooge.
També es presentarà el muntat
ge Un príncep de riure –del qual
també s’oferirà la versió caste
llana, Un príncipe de risa–, de la
companyiaConUnCantoEnLos
Dientes, la mateixa de Lo tuyo y
lo mío i que igualment té format
musicalperòenaquestcasnoes
tà protagonitzada per actors si
nó per titelles manipulades per
SusannaRubio iManuel Ramos,
que donen vida a aquesta histò
ria d’un príncep que fa riure i
emprèn una gran aventura per
ser respectat.!

XAVIER CERVERA

El cartell del nou teatre va ser col∙locat ahir a la tarda

ElNobel Dario Fo conserva, als 89 anys, el seu histrionisme i rebel∙lia

Entre el teatre i elmíting
EUSEBIO VAL

Roma. Corresponsal

En Dario Fo és impossible
separar les seves facetes
d’escriptor,actoriactivis
ta polític. Amb 89 anys, el

Nobel deLiteraturadel 1997manté
intactes la lucidesa, l’histrionisme i
la rebel∙lia. Aquest intel∙lectual in
combustible va mostrar plenes fa
cultatsahir,enunainteressant–ide
vegades caòtica– trobada amb els
corresponsalsestrangersaRoma.
L’autor italiàesvapresentaramb

unabricnegremassa llarg i unabu
fanda rosa. L’acompanyava el seu
fillJacopo,queli feiadepigall–l’es
criptorgairebénohiveu– i lirepetia
a l’orella les preguntes. Però Fo va

desplegar vitalitat des del primer
instant. És evident que ni la seva
mentnielseuverbnoflaquegen.Va
arrencar amb un llarg monòleg
–una debilitat italiana– en què pri
mervaparlarde lapostguerraaItà
lia i després es va perdre en una di
latada digressió que el va portar a
parlar de Dinamarca i Suècia, de
Shakespeare, i a fingir que parlava
anglès del segle XIV. Fo es divertia
ambel seu espectacle. Els periodis
tesvamaplaudir.

Quana l’escriptor li van pregun
tar per la crisi econòmica dels úl
timsanys,“ésAmèrica laqueensha
regalat aquesta bonica situació”, va
dir amb ironia, i va recordar que
“aquest huracà espantós” va ser
causatper“productesfinancersfal
sos”. Fo es va aturar en l’efecte que
lacrisihatingutenelsjovesd’Itàliai
altres països, obligats a emigrar
“allà on se’ls permet estudiar i tam
bé treballar”. Els va lloarpel seu sa
crifici.“Ésperferunhimnealcorat

ge”, vaemfatitzar.
El diàleg es va tornar tens quan

JacopoFova intervenirenunapre
gunta sobre el terrorisme islàmic i
va assegurar que els atemptats de
París van ser culpa d’Occident per
haverarmat,directamentoindirec
tament, els extremistes. El pare
també va intervenir, en defensa del
fill.“ComvadirVoltaire,s’had’anar
al’inicidelescoses”,vaexplicar.Se
gons ell, el que està passant és fruit
“de la rapinya increïble” de l’impe

rialismeidelcolonialismeal’Orient
Mitjà i a l’Àfrica, i“vede la infàmia i
del’odiquehemcreatperaquestsa
queigcontinu”.
Fo, que va donar el seu suport al

Moviment 5 Estrelles –del còmic
genovès Beppe Grillo– pensa que a
Itàlia“l’artsemprehaestatlanostra
força”, fins i tot durant les guerres,
peròlamentaquelacultura“hapas
satd’unsnivellsaltíssimsalmínim”.
Al Nobel li van preguntar per El

Quixot, que vadir quehavia estudi
at a fons. “Ésunahistòriaexcepcio
nal, a la base de la cultura europea
–va destacar–. Adoro Cervantes
perquè va ser undels primers a iro
nitzar durament sobre la classe do
minant, queesvestia ambmitespe
ròqueasotano tenia res”.!

L’espai reobre amb
la comèdiamusical
‘Lo tuyo y lomío’
i hi tornarà a haver
espectacles infantils

L’actor britànicMichael Pennington porta a
Sant Cugat i Salt el seu solo sobre l’autor rus

El shakespearià que
s’estimavaTxékhov

J. BARRANCO Barcelona

Unallegendadelsesce
naris britànics aterra
avui i demà al Festi
val Temporada Alta.

Michael Pennington (Cambrid
ge, 1943), mig segle de gran tea
tre amb gairebé tot Shakespeare
a l’esquena –encara que els més
nerds el poden recordar també
comelsupervisordelaconstruc
ció de la Segona Estrella de la
Mort a El retorn del Jedi–, inter
preta aquesta nit al Teatre  Au
ditori deSantCugat i demàal te
atre de Salt un monòleg que va
estrenaralNationalTheatrebri
tànicel 1984sobreundelsautors
teatrals més grans de tots els
temps:AntonTxékhov.
Unmonòleg escrit, dirigit i in

terpretat per ell i que l’acompa
nya des d’aleshores. Com el seu
protagonista, a qui li ha dedicat
fins i tot un llibre. “Txékhov és
unhome tan fascinant personal
ment com bon escriptor.
M’agradaria haverlo conegut i
en ell sempre trobo una bona
companyia,cadavegadaquel’in
terpreto és com retrobar un vell
amic”, explica Pennington, que
ja és habitual del Festival Tem
porada Alta, en el qual ha inter
pretat dues obres sobre Shakes
peare: elmonòlegSweetWilliam
(Dolç William), i Love is my sin
(L’amor és elmeu pecat), la dra
matització dels Sonets de l’autor
de Hamlet dirigida per un altre
de gran de l’escena internacio
nal, PeterBrook.
La fascinació de Pennington

per Txékhov va començar deu
anys abans d’estrenar el monò
leg,quananantenel trenTransi
berià va saber que l’autor de La

gavinahavia fet aquestamateixa
ruta, llavors molt pitjor, per es
criure sobre les terribles condi
cions de vida a la colònia penal
de l’illa de Sakhalín. “Txékhov
eraúnic.Moltcomplex.Orgullós
i modest, divertit i pessimista,
agradable iunamicacrueldeve
gades. A més de Shakespeare és
l’únicgranescriptorquem’agra
daria haver conegut i és una ins
piracióperalamevavida”.Lase
va va ser complicada: “Mainova

poderoblidarqueestavamalalt i
que era improbable que visqués
molt. Com a metge, va veure la
mateixamalaltiaincurableenels
seus pacients. Però no hi ha ras
tre d’això a les seves obres. És el
menysautobiogràficdelsescrip
tors, va mantenir el seu ego fora
de la feina”. Un treball, diu, que
noés tanmoderncomimmortal:
“Ho sap tot sobre ser un ésser
humà. El millor i el pitjor. Ente
nia la tragèdia, però tenia un
enormesentit de l’humor”.!

ARXIU

L’actorMichael Pennington


