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L'actor toma a
Barcelona amb un
monolegonrep~ssa
fent broma la seva
trajectoria artístiCa

11

ELENA HEVIA

, BARCELONA

, '~, De tant guanyar els pols a
~" aqueIls que no creien en

eIl,~Gabino Diegos'ha fOljat unper-
sonatge. Altres es deixarien arrosse-
gar pél rancor, pero eIl sempre s'ha
mogut amb desimboltura perla via
de I'humor; 1el porta amb l'agilitat
del noi espavI1atque ha sabut arri-
bar Iluny. Aquest Gabino és eLque
'tomara a pujar aquesta nit al'esce-
narí del Teatre Borras, enla sevase-
gona,incursió barcelonina, després
d'haver,éncisat eLpersonalfa dos
anys;,El monoleg Una.nocheconGdbi-
no ésla' seva.revenja contra aquella
crítica que el qualificava de «¡ove
Sense gr8cia ffsica;iamb un3'natu-
ralitath'ritantmentinsíplda;.. que
e9pIIIIIiiles esceneS c:ruciaIso.

-¿Una noche con Gabinoésr"al-
ment,Una noche COI]Gabino?
-Dependel Gabino qúe-el piíblic hi
vagia buscar. Mortes ..b,Iescoses
que explico m'han passatreaIment,
pa-b e! personatge, el GabinodeTes-
cenari, no sóc jo,encara.quesí que
té la meya Visió'de!món.,

-Pero és ciar que el ganxo d!!.I'es-
pectacle és voste.
~Quanvaig estrenar el ínuntatge a
Madrid van venir a'veure'm"els
meus amics AriadnaGil i Dávid
Trueba iem van .dir: «L'espectac1e,
funtilstic, pa-b e! personatge fatal>.

PEL'LlcULES MÉS DESTACADES

, 'El VlAJE'A NINGUNA PARTE',
'BELLE EPOQUE'; 'TORRENTE 2'

-Quins amies. ,

-Jo e1svaig entendre.M'ha costat.
'molt prendre distancies amb el,Ga-
bino de I'escenari.Ara penso queja
esta fet, que ja funciona solet '

-Va ser Fernando.Fernán-Gómez,
qui el va animar perque el fes.
~Femandb esta en I'origendemol-
tes,cqs~ a.lameva Vida.Aleshores jo
sóliÚei;itar una crítica...

'.
, -La deí'jo)!:esense,gracia física...
-EIle111deiq-,quémés val nollegir
~es" "'. m~s.Les dólentesperque
S9 .lesbones l'erqi.it<\,Cun,
se

,
bIaran insufi'c ,' ien

,
6

'

-, "".
P.e , t, continuavareéftánt
lann,eyá crf\ica.r¡;:ernandó;que
al¡,snores fela.un espectac1eon,es,de-

~jc.avaa1Iegir anuncisdels diaris,
,~IIatosám:~~diyertid!l, emva dir:
'.Doncs.aprofitd'idf,aixopot'formar
part"d;futáo1df.tá€ieatíe.:

-¿Una noche con;Gabino té e,l re-
gust fred~ la venjant;;a?
-Jo no diría tanto P¡>roés lahistooa

delnoi ¡>nq~i"pocs0reien;<i'luili
agradavaEffis'Í'que vacomen<:ar,a
trebillarCOll1aatto~ amb 17ahys i '

que només S anysdesprés ja es pas-
'sejava'a HoIlywi>dd'per l'alfombra
verme11aa buscar.utfOscar.

..,Justlciapoetica,
~Enéaquestaprófessióaveg:idéspas-
sen coses estllpen:iies';

-¿Comférun'espót televisiuamb
Demi'Moore? '

-Sense "nar méslluny. Aixopodria
furmar part de I'obra en el futuro

"-,De'tnoment. es'fica'amb Bushi
ambel Flei.
.~Nom'agradajugar'a fer sango
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El Mercat
aculll'obra
póstuma
de Joan Grau
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.,;; Semola Teatre P
,

resenta
,~ a partir d'avui fíns diu-

menge al Mercat de les FIors En-
Hoccom a.casa.,creaCÍó postuma
de Joan Grau, director del grup
que va morir I'estiu passat en un
aCcldent.És la primera vegada
que I'obra, concebuda com a es-
pectac1e de caITer -aixi es va veu-
re a Tilrrega-, arriba a una sala.

Fina Sola, responsable de l'es-
cenografíai membre fundador
de Semola des de la seva creació
fa 25anys, va explicar que el nou
muntatge segueix la Iinia estetica
deIs, anteriors amb «imatges de
gran impacte visual».

Actors i baIlarinsprotagonit-
zen EnHoccom a.casa.que Sola va
definir com «una reflexió poetica
sobre la soledat, sobre gentque
pot compartir un edifici durant
40 anys i ni es coneix».
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SEMOLA PARLA
DE LA SOLEDA T A

' 'ENLLOC COM A CASA'

L'acció comen~a quan 12
obr..rs de la construcció que tre-
bailen en un edifíci comencen a
imaginar-se com seran les perso-
nes que ocuparan e1spisos que
construeixen, recreant somnis,
il.lusions i la crua realitat de les
hipoteques. Tot plegat amanit
amb una banda sonora amb exits
deIs anys 70 i 80'. L'obra, segons
Sola, és una metafora d'una socie-
tat «en la qual tots lIuitem per te-
nir uns metres quadrats pensant
que ens proporcionaran la felici-
tat plena». 1va afegir: «Sembla
que s'hagi de tenir una hipoteca
per ser feli~ perque tothom vol
ser propietari».

L'escenografía de l'obra consis-
teix en una estructura metal.lica
en forma de cub d'll metres d'al-
tura, diVidida en quatre niveIls.
En cada niveIl passa una historia
i el públic ha de seleccionar quin
vol seguir, segons les seves pre-
ferencies. O

';:~GabinoDiego¡ ahir.;arPalau Sant.Jordi;

t;EliP~
«FERNÁN~G6MEZ
ESTAEN L'ORIGEN
DEMOLIESCOSES
A LAMEVAYlDA~

-¿I no paliara de l'Estatut?
-¿Que en sé jo, d'aixo? El meu
monoleg no és político

,..¿tcom ya portar que Letiziaj FeIip
el visites6in IllcamerIno?
-Amb molts nerVis,aquella nitvaig
estar 'fat,af, pero ..ns van,ser molt
amables. ALetiziaja la coneixia.'1La queixa

«LA MEVAINTERmE[AGIÓ
A 'TORRENTE 2' ERA

DE GOYA;'PERONO
HO VAN APRECIAR»

-¿I dones?

-Com a entrevistadora. 1deu ser
moltbona perque,laveritat, jo no
tenia gens de'galiesde contestar i al
veure la seva insistencia al final em
vaig rendir.

-¿Per que no I'ha,trucat Santiago
Segura per a Torrente 3?
-Per problemes d'agenda. 1crec que
ésuna Ilastima perque Cuco, el meu
personatge a Torrente2, era de Goya,
encara que a 1'Academia no ho van
apreciar; O
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