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Els Joglars tornen al Lliure, on no actuaven des de feia 23 anys

Boadella: "Estem envoltats de retaules com el Fòrum"

M. Monedero / BARCELONA

Després de 23 anys, Els Joglars tornen al Lliure per presentar-hi nou espectacle. 'El retablo de
las maravillas' inclou "una sàtira sobre les esquerres i el progressisme", diu Albert Boadella.
Ha plogut molt des de l'Operació Ubú que el 1981 es veia al Lliure de Gràcia, una de les obres de més
èxit de la companyia d'Albert Boadella, que ha partit dels entremesos escrits per Miguel de Cervantes el
1615 per donar forma a El retablo de las maravillas, un espectacle que proposa un joc irònic -marca de
la casa- format per un conjunt de retaules que posen a la picota l'art d'avantguarda, la religió, la
gastronomia i la política.
Si l'autor d'El Quixot posava el dit a la nafra de les vanitats, la pobresa i la ignorància de la societat de
l'època, Boadella fa l'equivalent en una societat plena de "cretins i imbècils" als llocs de comandament
polític. "Avui hi ha bastants més milions d'imbècils que al segle XVI", assegura el veterà director, i
"artefactes de fer cretins com la televisió".
A El retablo de las maravillas, Els Joglars no esmenten directament esdeveniments com el Fòrum de les
Cultures, que segons el director "és un dels retaules més meravellosos que s'han fet l'any 2004", un
retaule "fantàstic" sobre una celebració de la qual la "ciutadania no sap encara per a què serveix, encara
que els constructors sí".
De tota manera, Boadella veu retaules per tot arreu. De recents, com l'exposició d'Antoni Tàpies al
Macba, a altres amb una mica més de perspectiva com els actes del V Centenari". I és que els retaules
joglarescos reprenen la cervantina pensada que la gent està plena de "complexos" i no vol reconèixer
les evidències per la por al què diran. Si al segle XVI es deia que qui no veia un retaule no era fill de
legítim matrimoni, sinó de sang jueva, al segle XXI "la gent té la voluntat de ser enganyada, la veritat fa
por". Només cal afegir una certa sàtira a les esquerres i al progressisme perquè Boadella vegi que El
retablo de las maravillas "pugui ser una mica incòmode per al nostre públic, que la rebrà amb certa
incomoditat".
Els actors de la companyia: Ramon Fontseré, Xavier Boada, Xavi Sais, Jesús Agelet... protagonitzen
aquest espectacle que ha tingut un llarg període d'assaig: sis mesos i que els ha costat, en diners,
720.000 euros. Una quantitat que, segons el responsable de la companyia, hauran d'amortitzar amb
moltes representacions, ja que va aprofitar la presentació d'ahir, un cop més, per recordar que no reben
gaire suport de les administracions.

'El retablo de las maravillas'
Lliure de Montjuïc
Del 20/02 al 11/04

Xavier Carrion / A El retablo de las maravillas
Els Joglars satiritzen les esquerres i el

progressisme
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