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TEATRE // ESTRENA

Boadella torna a treure el fuet 

Els Joglars porten al Lliure 'El retablo de las maravillas', flagell de mediocres

G. PÉREZ DE OLAGUER / J. SUBIRANA
BARCELONA

Albert Boadella, que s'autodefineix com "el bufó més gran del regne", torna a Barcelona amb un dels
seus àcids muntatges teatrals. Els Joglars, la companyia que dirigeix, estrena divendres al Teatre Fabià
Puigserver del Lliure de Montjuïc el seu últim espectacle, El retablo de las maravillas, subtitulat Cinco
variaciones sobre un tema de Cervantes. L'obra, una crítica dels mediocres, es representarà en aquest
escenari fins al 12 d'abril.
Boadella és l'autor i director d'u- na peça en què Ramon Fontseré, Xavier Boada i Pilar Sáez, entre
altres actors, interpreten una quarantena de personatges. Segons el fundador d'Els Joglars, és un retrat
dels "imbècils que triomfen sense tenir excessius coneixements de res" i "una radiografia d'un
món acomplexat que no denuncia la picaresca". La història arrenca al segle XVII i arriba fins a
l'actualitat després que dos personatges de la Commedia dell'Arte es prenguin uns bolets al.lucinògens.
A la peça original, un atac de Cervantes a la seva època, Boadella n'hi afegeix quatre més, que versen
sobre la cuina experimental ("la història d'una sèrie de murris que han aconseguit sobreviure fent-
se passar per genis"), l'art avantguardista ("una estafa en majúscules"), la religió ("parlo de tots
aquells que es munten el negoci aprofitant-se de la fe dels altres") i la política ("hi ha mediocres
fins i tot a les presidències dels governs"). El públic hi reconeix fàcilment Mario Conde, Ferran Adrià,
Felipe González i José María Aznar sense que en cap moment s'utilitzi els seus noms i cognoms
verdaders.
Boadella sosté que en els 43 anys de la companyia ha intentat fer muntatges diferents, encara que
sempre des d'una coherència: "La nostra línia és parlar de les coses que passen al nostre voltant --
assenyala--. No apostem pel teatre de luxe, intel.lectual i endogàmic que tant abunda. Els
directors i autors espanyols prefereixen explicar les seves pròpies obsessions que catalitzar les
neures del públic".
Els Joglars han satiritzat Jordi Pujol en diverses ocasions. "És un personatge excepcional per portar
als escenaris, un caramel per a un creador. Si Molière s'hagués trobat amb ell, l'obra encara
s'estaria representant". Una cosa similar opina sobre Josep-Lluís Carod-Rovira, "sobretot pels
estralls que pot arribar a ocasionar". En canvi, creu que Aznar "és l'apologia de la inexpressivitat".
"Ens ha costat força portar-lo a escena".

EL TRIPARTIT
Interrogat sobre el canvi de Govern a la Generalitat, Boadella apunta que encara és aviat per fer
valoracions, però reconeix que el tripartit "desperta certes esperances". "A favor seu té que serà
difícil que ho faci pitjor que CiU". I suposa que hi haurà "una revisió dels enquistaments de l'etapa
anterior i una voluntat per desfer embolics".
Espera que el relleu a la Generalitat comporti una millora en les relacions del seu grup amb el Govern
català. La presència de la consellera de Cultura, Caterina Mieras, en l'estrena a Sevilla de l'obra va ser
un "gest positiu". Altres mesures podrien ser un augment de les ajudes (les subvencions que reben Els
Joglars són 60.000 euros de la Generalitat i 100.000 del Ministeri de Cultura, mentre que el pressupost
mitjà d'una temporada puja a més de dos milions d'euros), aparèixer a TV-3 com la resta de companyies
catalanes i estrenar al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
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CRÍTIQUES AL TNC
Sobre el TNC i Domènec Reixach, el seu actual director, Boadella assenyala que el més normal és que
aquest últim sigui reemplaçat. "Es tracta d'un càrrec de confiança de l'anterior Govern". No li
agrada el Nacional actual, "un espai molt gran, amb despeses de manteniment exagerades, i una
oferta que està massa pendent de l'ocupació", raona Boadella, que no es considera un provocador.
"Dic el que penso i evito les situacions que em puguin obligar a passar per l'adreçador".
Boadella no veuria malament que el TNC i el Lliure, dos espais públics, coordinin les seves
programacions, és a dir que el primer aposti pel teatre clàssic i que el Lliure s'endinsi en aigües més
contemporànies. Recorda que ell va plantejar aquesta possibilitat a Joan Clos, alcalde de BCN, i a
l'exconseller de Cultura Joan Maria Pujals. L'oferta dels teatres, diu, ha de ser clara i coherent. "Hi ha
sales que semblen drogueries".

Albert Boadella, ahir al matí en un hotel de Barcelona. Foto: GUILLERMO MOLINER
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