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Gabino Diego, dissabte al teatre Cirvianum de Torelló

CRÍTICA DE TEATRE

Una encaixada sincera
‘Una noche con Gabino’. 
Direcció: Gina Piccirilli. 
Actor: Gabino Diego. 
Dissabte, 23 de febrer de 
2008. Teatre Cirvianum 
de Torelló.

Torelló

Carme Brugarola

Las bicicletas son para el 
verano és el primer record 
que tenim de Gabino Diego. 
Uns quants anys després, 
Una noche con Gabino vol ser 
un espectacle amable, entre-
tingut, divertit i sobretot sin-
cer sobre ell, que n’és l’autor 
i l’actor. S’ha fet el muntatge 
a mida per presentar-nos 
amb ironies i picades d’ullet 
la seva vida personal i artísti-
ca, els seus amics i coneguts i 
altres personatges de la vida 

social i política que sempre 
ens agrada veure parodiats. 

És un espectacle per al 
gran públic on ensenya la 
seva bona fusta d’actor i es 
fa un racó dins dels monstres 
del monòleg. Una noche con 
Gabino va entusiasmar el 
públic del Cirvianum dissab-
te. Per a un sector del públic, 
va agradar més que un Rubi-
anes, per exemple. Són estils 
diferents, indubtablement. 
Gabino Diego no dirà parau-
lotes per provocar-nos, però 
el seu espectacle tampoc dei-
xa de tenir la mateixa acidesa 
de provocació i de reflexió 
que qualsevol espectacle de 
Rubianes, per exemple. 

Gabino imita, canta i parla 
sempre d’ell mateix amb 
l’ajuda del mirall de la seva 
àvia per parlar de la seva 
vida, i de la vida. Es recrea 

per transformar-se en un per-
sonatge amable que ensenya 
les crueses de la societat amb 
el somriure sempre perenne 
a la boca i ens fem un fart de 
riure. El joc de llums, so, les 
entrades i sortides sempre 
controlades és tot el que 
necessita per presentar-nos 
un personatge rodó. La gent 
té mal a les mans de picar, 
però continuen els aplaudi-
ments i Gabino baixa a l’esce-
nari i encaixa la mà al públic. 
Que n’és d’important aquest 
gest! Acció que, d’altra ban-
da, estava controlada per-
què l’espectacle continua... 
però ens sentim Gabino, ens 
solidaritzem amb tot allò 
que ens diu, volem comuni-
car-nos amb ell i ens dóna 
l’oportunitat d’encaixar-li la 
mà. Humanitza el muntatge i 
realment passem una estona 
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Les tres intèrprets de ‘Soul in mente’, dijous a l’Institut del Teatre

‘Soul in mente’. Coreo-
grafia de Maragda Pau. 
Intèrprets: Maragda 
Pau, Cristina Piferrer i 
Joana Serrat (música). 
Institut del Teatre de 
Vic. Dijous, 21 de febrer 
de 2008.

Vic

C.B.

No és fàcil entrar en segons 
quins codis de comunicació. 
La dansa és poesia visual, 
però el públic –majoritàri-
ament jove– que va assistir 
dijous a l’Institut del Teatre 
ens podria instruir sobre les 
seves interpretacions. Potser 
la mobilitat o la música o els 
cànons poc rígids fan que la 
dansa contemporània sigui 
cada vegada més apreciada 
per un públic no adult. Noies 
de 13 o 14 anys no van poder 
veure l’obra perquè s’havien 
esgotat les entrades: expres-
sions de decepció!

Soul in mente és un mun-
tatge fresc, obert, atrevit, 
rigorós, dinàmic, reflexiu... 
i tots els adjectius que defi-
neixin la forma més genuïna 
de fer art. El que van mos-
trar, ens va entrar pels porus 
de la pell. Era sensitiu, emo-
tiu... Dues ballarines i una 
pianista; dos pianistes i una 
ballarina. Les arts es fusi-
onaven, experimentaven... 
Guanya la curiositat, el no 
deixar-se abatre, la recerca 
de la llibertat individual que 
també és col·lectiva. Per això 
la varietat de moviments, 
dels més tranquils als més 
dinàmics, trobant el repòs i 
la lluita, el saber compartir 
i el saber donar l’essència  
de nosaltres mateixos. Per 
això les intèrprets van bus-
car petits elements que les 
feien sentir bé a l’escenari: 
unes flors, una cançó, la seva 
música i tot ho van compar-
tir. Muntatges com Soul in 
mente haurien d’estar en car-
tellera a tots els teatres.

CRÍTICA DE DANSA

Compartint sensacions

de la nit amb Gabino. No ens 
enganya.

En l’espectacle hi ha de tot: 
és un mix de text, de música, 
de poesia... però no acaba 
gaire res. És com un monòleg 
interior, com la intensitat de 
la vida plena sense parar mai. 
Gabino no pot estar quiet a 
l’escenari: no s’estan quiets 

els seus peus, ni les seves 
paraules, on també hi ha la 
gràcia d’aquella que no acaba 
de sortir. I del conjunt de 
tot plegat, en fa art. Sempre 
recordarem Las bicicletas son 
para el verano, Gabino. I sem-
pre recordarem Fernando 
Fernán Gómez, el teu amic, a 
qui dediques l’espectacle.


