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'El retablo de las maravillas' és una àcida crítica contra l'alta cuina, l'art contemporani, la tele, la
política i la religió

Els Joglars satiritzen les "mentides" de la societat

Jordi Serrat
FIGUERES

Una paràbola de Cervantes serveix a Els Joglars per fer una sàtira al voltant de l'alta cuina, l'art
contemporani, les aventures polítiques, la religió i la tele com a "mentides" del món d'avui.

Després de representar l'obra a Sevilla, Màlaga, Roquetas de Mar i Saragossa, la companyia de teatre
d'Albert Boadella porta per primer cop a Catalunya El retablo de las maravillas. El Teatre El Jardí de
Figueres acull avui i demà aquest nou muntatge, inspirat en el clàssic de Cervantes que tracta de les
mentides que accepten els homes per no ser rebutjats socialment i mantenir les aparences. L'actor
Ramon Fontserè detallava ahir que han fet un viatge en "el túnel del temps" per portar al segle XXI un
tema abordat per Cervantes el segle XVII.
En concret, Els Joglars centren les mentides d'avui en cinc terrenys: la religió, la política, l'art
d'avantguarda, la gran gastronomia i els mitjans de comunicació. En l'obra de Cervantes, tothom fingia
veure un retaule que objectivament no existia. La farsa consistia a fer creure que només "els cristianos
viejos, els purs de sang i els fills legítims" estaven capacitats per veure el retaule. Davant la falsa
creença ningú s'atrevia a reconèixer que hi veia res per por de ser acusat de bastard, jueu o fill de mala
dona.
Segons Fontserè, el nivell d'imbecil·litat de l'home actual no difereix gaire del del segle XVII, ja que
actualment "també proliferen retaules sense res al darrere" que els mitjans de comunicació "amplifiquen
de manera brutal". Fins i tot va fer bona la dita castellana que assegura: "Cada día que amanece el
número de tontos crece".
El director Albert Boadella, que ahir no va ser a la roda de premsa ja que és a França per motius de
feina, resumeix molt bé la mateixa idea en un escrit de presentació. "Estadísticament és indiscutible que
avui hi ha uns quants milions més d'imbècils que en l'època de Cervantes. Fins i tot trobem multiplicat
un exemplar bastant més perillós i nociu: l'imbècil il·lustrat, la insensatesa del qual és capaç dels pitjors
desastres", escriu Boadella.
El muntatge també s'ha basat en el relat de Jerzy Kosinski Desde el jardín, que Peter Sellers va portar a
la pantalla gran a la pel·lícula Bienvenido Mister Chance, una narració que explicava com un curt mental
pot arribar a ser president dels Estats Units gràcies a una sèrie d'equívocs. Ramon Fontserè, que
precisament representa el paper del limitat (el Menguado), deia ahir que la pel·lícula ha estat en realitat
una "premonició" del que ha acabat passant.
Però tal com subratllava Fontserè, en l'obra no només pretenen ridiculitzar les persones falses que
assoleixen les cotes màximes de poder o de reconeixement, sinó la mateixa massa que els aplaudeix.
"El poble és culpable que aquests truans existeixin, ja que els aguanta de manera pacífica i aplaudeix
les seves falsetats".
Els atacs corrosius són directes cap als "grans gurus i divos" i el públic que els "ovaciona" i cap als
mitjans que condueixen la societat cap a la "cretinització col·lectiva".
Menjar aire
A les crítiques conegudes d'Els Joglars de la política o la religió (cal recordar Teledeum, Ubú president,
etc.) s'hi afegeix ara, en un muntatge en què vuit intèrprets fan una cinquantena de papers, el blanc nou
de l'art contemporani "d'escultures fetes amb escombres i quatre claus" o l'alta gastronomia, "on pagues
una burrada de diners per menjar aire". Ahir mateix els actors que eren a Figueres -Ramon Fontserè,
Xavier Boada, Xavi Sais i Pep Vila- es preguntaven amb sorna què diria el personatge de còmic
Carpanta si, mort de gana, el portessin a un restaurant de moda d'avui, on són més grans els plats que
la quantitat de menjar que contenen.
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CKICK ART FOTO / Els Joglars, malgrat l’absència d’Albert Boadella, van presentar ahir la seva nova obra
al Teatre El Jardí de Figueres
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