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Prometeu Edicions publica 'Si poc cobrem, res
pagarem!', de Dario Fo

Europa Espanya Català

Prometu Edicions acaba de publicar el volum Si poc cobrem, res pagarem!, de Dario Fo i tercer
llibre d'quest segell. Es tracta d'una obra de teatre escrita i publicada per primera vegada el 1974,
que planteja un mosaic de qüestions que, malauradament, encara no han perdut vigència.

La comèdia comença quan, en un supermercat, un grup de dones de classe treballadora es revolta
per la pujada de preus i marxa sense pagar. Una d'aquestes dones, l'Antonia, amb l'ajut d'una
amiga, la Margherita, amaga el delicte tant al seu marit, en Giovanni, partidari de l'acció política i
dels mecanismes establerts, així com a les forces de l'ordre, que fan una batuda pel barri amb
l'objectiu de recuperar la mercaderia robada i detenir les culpables. A l'Antonia se li acut d'encabir
els productes sota la roba de la Margherita i d'obligar-la a fer veure que està embarassada, un fet
que desencadena tota una sèrie d'equívocs i de situacions estrambòtiques i hilarants.

A Si poc cobrem, res pagarem!, els fets són poc més que un pretext per teixir diàlegs de denúncia
sobre un llarguíssim reguitzell de temes d'actualitat: des de la fusió de bancs o la deslocalització
de la indústria fins a la desviació d'ajuts públics als paradisos fiscals; des dels mecanismes
d'autoprotecció de la casta política i la saturació o la mala administració de la sanitat pública fins
als desnonaments dels habitatges i les hipoteques i els lloguers abusius, o la incomprensió de
tants marits masclistes envers la càrrega de responsabilitats que assumeixen les dones. Un llibre
per reflexionar!

DARIO FO

Actor, director de teatre i dramaturg, Dario Fo (Sangiano, 1926 - Milà, 2016) va fer sempre, amb la
seva dona Franca Rame, un teatre compromès ideològicament, un teatre de denúncia que bevia
de la tècnica de la Commedia dell'Arte i feia servir l'humor i la sàtira per ridiculitzar les injustícies i
prendre partit a favor de les classes menys afavorides. L'obra de Dario Fo, inconformista i
anticlerical, és ingent: abasta més de setanta peces teatrals, assajos i cançons. El jurat del premi
Nobel de Literatura, que va rebre el 1997, va dir que "manté la dignitat dels oprimits seguint la
tradició dels bufons medievals".

SOBRE PROMETEU EDICIONS

Prometeu Edicions és un segell de l'editorial vilanovina El Cep i la Nansa, que neix amb l'objectiu
de traduir textos de gran valor literari de diversos països i cultures, i que mai hagin estat traduïts
en llengua catalana. A més, aposta per la difusió de formats de lectura minoritaris, com ho són la
poesia, el teatre o l'assaig. Prometeu se centrarà en una doble proposta de qualitat literària i de
divulgació i d'acostament a tots els públics.

Per tal d'assolir tots els objectius, Prometeu pretén:

*- Editar llibres de qualitat, però assequibles al gran públic, amb una producció acurada tant en
estètica com en contingut.

*- Incorporar, a més a més de la traducció del text, pròlegs, notes introductòries, notes de peu de
pàgina, que permetin una contextualització de les obres per part d'especialistes en els autors.

*- Apostar per edicions bilingües.



*- Incorporar, en la mesura que la sostenibilitat del projecte ho permeti, àudios per completar
l'experiència de la lectura amb el ritme de la fonètica original.

Primers títols de Prometeu:

Del desig, d'Hilda Hilst

Deliri d'amor, d'Alda Merini

Si poc cobrem res paguem, de Dario Fo

El teatre de Natalia Ginzburg, de Natalia Ginzburg


