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Primera fila    icult
Una llegenda del teatre popular italià  LLL

ELENA HEVIA
BARCELONA 

L
a casualitat o potser el destí 
ha volgut que el mateix dia 
en què es concedia el premi 
Nobel a Bob Dylan coincidís 

amb la mort d’un altre nobel, l’italià 
Dario Fo, que va obtenir el guardó 
sorprenentment i no sense polèmi·
ca el 1997, com el músic de Duluth. 
Fo, llegenda del teatre popular ita·
lià, va morir ahir als 90 anys a l’Hos·
pital Sacco de Milà, on estava ingres·
sat des de feia dies per problemes 
respiratoris.
 L’activitat creadora de Fo, ho·
me d’un immens carisma, és difí·
cil de resumir en una paraula. Va 
ser dramaturg, actor, escriptor, il·
lustrador, escenògraf i activista, tot 
a la vegada, al llarg de 70 anys de car·
rera. Aquest joglar de la cultura ita·

Adéu al ‘nobel’ 
més provocador

Dario Fo
liana, com li agradava definir·se, he·
reu de Totó i d’Eduardo de Filippo, 
amb peces tan significatives com la 
satírica Mort accidental d’un anarquis-
ta i la seva obra mestra, Misterio bufo, 
es va mantenir actiu fins al final. El 
20 de setembre passat va presentar a 
Milà el seu últim llibre, Darwin, i l’es·
tiu passat, una exposició amb la se·
va obra pictòrica a Cesenatico, una 
població costanera de l’Adriàtic on 
Fo passava llargues temporades. De·
dicat sobretot a la narrativa en els 
últims anys, des que el 1995 un ictus 
va estar a punt de deixar·lo cec, bona 
part de la seva tasca literària en cata·
là és al segell Bromera, i en castellà, 
a Siruela, que l’any que ve publicarà 
Razza di zíngaro.

FRANCA RAME, IMPRESCINDIBLE / No es 
pot entendre la trajectòria de Fo sen·
se Franca Rame, la seva dona, morta 
fa tres anys, que acostumava a dir 
que ella es mereixia el 50% del Nobel 
del seu marit. No exagerava. Durant 
dècades, la parella va treballar colze 
a colze i va tenir un fill, Jacopo, con·
tinuador del treball dels seus pares. 
Tots dos es van conèixer el 1953, 
quan ella era una actriu molt reco·
neguda, i ell, només un artista que 
prometia.
 Fo, fill d’un cap d’estació de tren, 
va néixer el 1926 a Sangiano, una pe·
tita localitat de Llombardia que ell 
anomenava el «poble de les merave·
lles». D’allà va sortir el seu amor per 

l’autor de ‘Misterio bufo’ o 
‘Mort accidental d’un anarquista’ 
mor als 90 anys a Milà 

El dramaturg va ser un crític 
corrosiu de la tumultuosa política 
italiana i del poder de l’Església catòlica 

A GiRONA Dario Fo, al seu pas pel Temporada Alta el 2007.

Un referent
per a la humanitat

D
ari Fo no va desaprofitar 
ni un sol dia de la seva vi·
da. Sempre va fer el teatre 
que el comprometia amb 

la humanitat. Dario i Franca Rame, 
inseparables en vida i obra, van in·
vertir el seu talent i el seu enorme ba·
gatge cultural en el teatre popular. 
Espectacles de revista, arguments de 
vodevil, monòlegs satírics que ells 
van convertir en elements de denún·
cia contra la corrupció, la hipocresia 
i la intolerància. Les seves vides van 
ser coherents amb les seves idees. 
Mai els va anar el postureig.
 Fo i Rame, durant els anys de con·
flictes i lluites socials, anaven a les 
fàbriques i oferien els seus especta·
cles gratuïtament als obrers en vaga 

tica persecució política a tots els ni·
vells: censura, denúncies, prohibici·
ons, fins i tot violència física per part 
de grups neofeixistes. Fo i Rame mai 
van claudicar.

 M’uneix un vincle molt especi·
al amb Dario Fo després d’haver in·
terpretat durant 25 anys el monòleg 
La tigresa y otras historias. No seria el 
mateix actor si no hagués estrenat 
aquesta obra el 1983, dirigit per Jo-
sé Antonio Ortega. L’espectacle em 
va donar a conèixer per tota l’Amèri·
ca Llatina i es va convertir en el meu 
propi laboratori teatral.
 Recentment em vaig donar el 
gust de remuntar·la a porta tanca·
da, per a la meva dona i un reduït 
grup d’amics. Va ser impactant tor·
nar a connectar amb el missatge del 
seu teatre i amb l’esperit dels meus 
30 anys.
 Vaig arribar a conèixer·lo i era un 
geni com a artista i com a persona. 
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Quan li van concedir el Nobel de li·
teratura me’n vaig alegrar per l’Aca·
dèmia mateixa. Ja era hora que es 
reivindiquessin després d’haver co·
mès la traïció de concedir el Nobel 
de la pau a Henry Kissinger. Natural·
ment, el premi a Dario Fo va produir 
el rebuig dels seus eterns enemics, la 
cúria romana, però també d’aquells 
que viuen la cultura des del model 
elitista.
 El Nobel a Fo va ser un reconei·
xement al seu teatre, al seu compro·
mís social i a la seva defensa de la cul·
tura com a element cohesionador. 
Dario ha mort complerts els 90. Ha 
viscut molts anys, insuficients per a 
una humanitat que encara necessi·
ta referents com ell. H

i a les seves famílies. Consideraven 
la cultura i el teatre com a eines ide·
als per inspirar i fer una societat més 
justa. Van intentar acovardir·los i no 
se’n van sortir, van patir una autèn·


