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La companyia gironina presenta al SAT l'espectacle que va estrenar en l'última edició de la Fira
de Teatre de Tàrrega

La nova 'EEUUropa' de Teatre de Guerrilla

Redacció
BARCELONA

A través d'una sàtira despietada sobre els tòpics nacionals, els Teatre de Guerrilla perfilen la
seva particular idea d'Europa al Sant Andreu Teatre (SAT).

El Teatre de Guerrilla ha ideat una Europa on l'anarquia, l'humor i la festa supleixen la burocràcia, els
abusos de poder i el tràfic d'influències, encara que, ben mirat, potser serveixen per reflectir-los de
manera més lúcida gràcies al seu especial sentit de l'humor. Les virtuts i avantatges de pertànyer a la
Unió Europea segons l'estètica guerrillera arriben després de la trilogia formada per Teatre total, Som i
serem i En directe. Ara la companyia de Sant Feliu de Buixalleu (Selva) situa a l'escenari cinc
personatges que s'emparen sota una bandera que té dotze estrelles. Una bandera que representa el
Regne, l'Unit, França, Espanya, Catalunya i Alemanya.
En aquesta "visió en versió clown del continent", diu el creador i director d'EEUUropa, Quim Masferrer,
no hi faltarà una al·lusió al dimitit conseller en cap, Josep-Lluís Carod-Rovira, en boca del personatge
que representa Espanya, interpretat per Rafel Faixedas, que forma juntament amb Carles Xuriguera i
Quim Masferrer els Teatre de Guerrilla. En aquesta ocasió, però, Masferrer no puja a l'escenari i el
repartiment es completa amb la francesa Elisabeth Cauchetiez, la britànica Sue Flack i l'alemany Hans
Richter.
Nacions sense Estat
Carles Xuriguera recrea el representant de les nacions sense Estat, a les quals no els està permès
dialogar amb grans potències com ara França i Alemanya i que ni tan sols té bandereta, per la qual cosa
només pot agitar el dit.
Estrenada en l'última edició de la Fira al Carrer de Tàrrega, EEUUropa, que ja s'ha passejat per 32
municipis catalans, parteix d'un suposat encàrrec del Fòrum de les Cultures perquè un actor expliqui en
un espectacle els avantatges d'Europa i acaba convertint-se en una càustica sàtira sobre els tòpics
nacionals i les seves variants, com ara país, pàtria i identitat. Tot i la presentació barcelonina
d'EEUUropa, els Teatre de Guerrilla no abandonaran la seva faceta més mediàtica i mantindran la
col·laboració amb el programa de TV3 Jo vull ser, que s'estrena el 4 de març.

'EEUUropa'
Sant Andreu Teatre
A partir del 29/02

LAURENT SANSEN / EEUUropa arriba al SAT
després d’un llarg periple per Catalunya.
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