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GabinoDiego iLaZaranda
tornena laBodegaBohemia
‘El desguace de las musas’ reivindica al Romea el teatre popular

GERAR DO SANZ

Gabino Diego saluda en una escena d’El desguace de las musas, al teatre Romea

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Unade les caresmés populars del
cinemaespanyol iunade les com-
panyies de culte del teatre penin-
sularhanunitels seuscamins.Per
trobar-se al desaparegut món de
la Bodega Bohemia, aquell diver-
tit, decadent i ja mític cabaret del
barri xino barceloní, que a la por-
ta tenia el lema “Onneixen els ar-
tistes”, però que en la seva última
època semblava més aviat el final
de trajecte. L’actor Gabino Diego
i la companyia andalusa La Za-
randa presenten fins al dia 24 al
teatre Romea el muntatge teatral
El desguace de las musas, una re-
visitació metafòrica d’aquell uni-
vers crepuscular i una reivindica-
ciódel teatrepopular,desoca-rel,
que va quedar malmès, commol-
tes altres coses, en la transició a la
modernitat.
Gabino Diego confessa que és

fan de La Zaranda “des de fa qua-
ranta anys”. “És un grup que cada
dos anys munta un espectacle i
s’oblida del que li ha funcionat
per intentar aportar cosesnoves”,
afirma. I recorda que se’n va fer
fan d’una manera que sembla
“per sortir a Aquí hay tomate”:
quan va acabar la relació ambuna

noia, aquesta noia es va convertir
en nòvia d’Eusebio Calonge, un
delspuntalsdeLaZaranda iautor
d’El desguace de las musas. La ja
exnòviavadiraGabinoDiegoque
havia de veureVinagre de Jerez, i
a l’actorelvafascinar.Finsalpunt
quevadira lasevaexnòvia: “M’he
fet fanàtic del teu nòvio”. I des-
prés d’haver començat fa anys
amb ells els assajos de La extinta
poética i d’haver hagut de canviar

de feina, araDiegoper fipujaaes-
cena amb el teatre barroc i ex-
pressionista, gairebé ritual, de La
Zaranda, una companyia que fa
quaranta anysquedonavoltespel
món i que aquesta vegada compta
amb lacoproducciódel teatreRo-
mea i de l’Español deMadrid.
Eusebio Calonge explica, de

fet, que la idea de la nova obra va
néixer l’últimavegadaquevanes-
tar al Romea i van veure a les pa-

rets cartells de vells artistes que
només recorda algun erudit. Això
es va sumar a nits de joventut de
quèesdespertavenpermonscom
el delBodegaBohemia, “onhi ha-
via artistes que no feien Shakes-
peare i Lorca, sinó que tenienuna
relació directa i cruel amb el pú-
blic” que Calonge troba a faltar al
teatre. “Era la Barcelona del barri
xino, de les fotografies en blanc i
negre de JoanColom”, evoca.
Unaestètica, diu, a què aEl des-

guace de las musas se sumen les
al·legories que omplen el seu tea-
tre. “Hi ha un argument, però so-
bretot un tema. Passem a la críti-
ca: com va ser la transició teatral
queesvaviure iquivaquedarfora
d’aquells marges. I, parlant d’ai-
xò, també es parla de la transició
històrica”, explica. “Mostrem
l’ensorramentd’unmónque jano
interessa a ningú amb una mica
d’humor i el nostre dolor de sem-
pre. La grandesa d’uns personat-
ges tan fora del que convencio-
nalment s’entén per cultura. Ac-
tors que fins i tot entre baralles
tenien la voluntat de presentar
cadanit teatrealpúblic”,assenya-
la. Un teatre popular que és im-
portant que es continuï mante-
nint, conclou, “en unmón saturat
d’avantguardes imodernitats”.c

Elsactors iel teatre
quevanquedaroblidats
tambésónal·legories
delquevaquedar
foradelatransició
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