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Francesc Massip La sessió inaugural del festival Temporada
Alta de Girona/Salt va brillar amb l’autor
més important de la Itàlia contemporània

DarioFo, ‘fentcomquinofa’

L
a present edició del mi-
llor festival de teatre del
país, Temporada Alta de
Girona/Salt, ha comen-
çat “fent com qui no fa”,

que és la clau de l’art de Dario Fo,
l’autor/actor més important de la
Itàlia contemporània. Salvador
Sunyer, com qui no vol la cosa,
amb la discreció del treball res-
ponsable i eficaç, ha aconseguit
convertir el Festival de Tardor de
Catalunya en l’aparador del millor
teatre internacional i alhora en
l’altaveu de la dramatúrgia autòc-
tona més estimulant. Enguany ha
complert quinze anys i sembla
com si acabés de néixer, perquè
ha fet de la renovació constant la
pedra de toc. I, tanmateix, en-
guany, amb la voluntat de revisar
l’art del segle XX, el Festival ha
volgut començar “com per casua-
litat”, oferint la inauguració al mi-
llor mestre dels començaments
imperceptibles: un Dario Fo que
segueix excel·lint en aquest me-
canisme d’encetar l’espectacle in-
sensiblement, trencant la situa-
ció d’expectativa que sovint su-
meix en la paràlisi el públic
empoltronit. D’aquesta manera,
un entremaliat Fo va deixar com-
pletament de banda la Rosa fresca
aulentissima que donava nom al
seu espectacle i, engiponat amb
l’hàbit taronja dels monjos budis-
tes de Birmània, va saltar a la ju-
gular de l’espectador oferint un
relat irònic i crític de la brutal dic-
tadura que tenalla aquell país asi-
àtic des de fa vint anys davant la
indiferència de la pusil·lànime de-
mocràcia occidental. Un inici en
què aquest completíssim home de
teatre feia una vívida crònica d’ac-
tualitat burxant en la ferida de la
manipulació informativa que

Dario Fo ha esdevingut un mestre de l’oralitat i és, sens dubte, l’últim joglar ■ EDDY KELELE / CLICK ART FOTO

massa sovint acceptem sense pro-
testar. Després l’artista va fer la
seva lliçó magistral sobre el teatre
de les classes subalternes que ar-
renca en la joglaria i culmina amb
la Commedia dell’Arte, amb els
seus tipus més significatius, els fa-
molencs zanni o criats, pobres di-
ables que se les enginyen totes per
omplir el pap. Els actors, tan afa-
megats com els seus personatges,
van ser per necessitat els majors
viatgers, escampant arreu d’Euro-
pa un art i unes històries que es

feien altament comunicatives amb
el gest, el treball corporal, el ritme
i els tons de la veu i un llenguatge
transversal anomenat gramlò, un
barrija-barreja de paraules de dife-
rents procedències o directament
sense sentit que es feien, però, re-
coneixibles amb l’expressivitat de
la pronúncia i dels recursos ono-
matopeics. Fo ha recollit aquesta
tradició no escrita, ha pouat en el
gorg de la memòria popular i ha es-
devingut un mestre de l’oralitat.
És, sens dubte, l’últim joglar, un

creador/intèrpret que ha portat
fins al cor de l’avui els mecanismes
de la farsa medieval amb tota la po-
tentíssima càrrega de transgressió
i la insolènciasatíricacontra l’ordre
establert. Per això mateix, Fo no
podria exercir si l’objecte de la seva
mordacitat fos l’Espanya de la in-
tocable monarquia i de la sacro-
santa Constitució, amb uns refle-
xos democràtics tan precaris, i en-
cara menys un dia com avui quan
fins el somriure cal que es posi
ferm i en rigorosa formació.

Aquestcompletíssim
home de teatre va fer
una crònica burxant
en la ferida de la
manipulació
informativa

Quadern de teatre

Les crosses de Fo
@Mistero buffo és l’obra més em-
blemàtica de Dario Fo, elaborada
entre 1969 i 1974 i que no ha dei-
xat mai de representar amb totes
les variants que permet el seu sis-
tema de treball. Es tracta d’un
conjunt d’episodis inspirats en els
Evangelis i altres relats difosos a
l’Edat Mitjana caracteritzats per
ser fàcilment accessibles per al
públic majoritari i amb grans pos-
sibilitats de lectura satírica. El ve-
nerable mestre italià va fer-ne
una selecció, i tot i així l’especta-
cle s’allargà més enllà de les dues
hores. Després d’un àpat de
somni, on l’arlequí no es menja els
cordons de les sabates com Cha-
plin, ans els seus propis budells, el

torrencial Fo explica la resurrec-
ció de Llàtzer com si fos un es-
pectacle de màgia on a l’incaut pa-
pamosques, davant la taumatúr-
gia de Crist, de tant badar li roben
la bossa. O la prodigiosa multipli-
cació dels pans i dels peixos con-
vertits en deliciosos entrepans
que fan créixer els acòlits de tan
meravellosa religió. Per culminar
amb l’episodi de Bonifaci VIII, el
Papa a qui Dante reservava un
forat en el cercle vuitè de l’Infern,
i amb el qual Fo desplega els re-
cursos paròdics més esmolats que
li valgueren, fa deu anys, la repul-
sa vaticana: “El Nobel per un
bufó!”. Tria com a leitmotiv musi-
cal del pontífex simoníac el Cant

de la Sibil·la, versió algueresa que
desafina a pler. Picada d’ullet que
es posa el públic a la butxaca en la
maratoniana funció inaugural, on
va demostrar, malgrat la seva lon-
gevitat, que està perfectament en
forma. I això que, incomprensi-
blement, va reclamar d’actuar
amb crosses, és a dir, amb una as-
sistent i una traductora simultà-
nia, quan era evident que a ningú
li feia falta. És clar que l’impetuós
intèrpret mai no deixa d’aprofitar
qualsevol circumstància per re-
llançar la seva comicitat, i va
saber incorporar les solucions de
la traductora per a la seva impro-
visació. Nit memorable, fins i tot
amb crosses.Fo va rebre el premi Nobel de literatura el 1997 ■ EDDY KELELE / CLICK ART FOTO
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