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Els Joglars enlluernen a Lisboa

El grup català porta al Festival Internacional de Teatre d'Almada 'El retablo de las maravillas'

Pep Tugues
ENVIAT ESPECIAL ALMADA

A hir Els Joglars van fer la tercera i última funció d''El retablo de las maravilas' al Teatro da
Trindade de Lisboa, dins el XXI Festival Internacional de Teatre d'Almada, que s'ha celebrat del 4
al 18 de juliol.
Els Joglars han enlluernat el públic portuguès amb la seva visió i interpretació irònica de l'obra de
Cervantes, i han tingut una acollida molt calorosa. Aquest és el segon espectacle que presenten en el
festival, després que el 1999 van oferir Daaalí. Amb la d'ahir, són 112 les actuacions que han fet
d'aquest espectacle. A Catalunya és previst que encara es vegi a Mataró, Granollers i Sabadell. Com
diu Ramon Fontserè, "hem de fer els diners suficients per poder-nos pagar el proper espectacle.
Nosaltres fem bullir l'olla amb la taquilla".

Actualització del text
A Lisboa, a l'encantador Teatro da Trindade del Chiado, van fer la primera actuació el dijous davant un
públic que esperava Els Joglars. Més de 400 espectadors van seguir amb atenció les subtileses del text
i van captar perfectament la seva ironia, demostrant-ho amb uns somriures continguts, que van esclatar
amb grans aplaudiments a la fi de la representació. S'ha de fer esment que els canvis polítics que ha
sofert l'Estat espanyol arran de les eleccions del 14-M han fet que el text de l'espectacle s'hagi
actualitzat.
Després de l'estrena, és tradicional que els actors siguin rebuts a una sala noble del teatre i felicitats
pels espectadors i autoritats que ho desitgin. Ramon Fontserè comentava que "és dels pocs llocs que
ens esperen per menjar-se els canapès. Els organitzadors d'aquest festival estimen molt el teatre i
respecten moltíssim els artistes".

Opinions posteriors
El Teatro da Trindade és un dels nou espais del festival. És una bombonera, amb forma de ferradura,
que recorda a grans trets el Teatre Romea de Barcelona, abans de remodelar. Carlos Fragateiro,
director del teatre, opinava després de la funció que "era un espectacle extraordinari i uns dels grans
que ha passat pel teatre. S'hi tracten temes universals molt lligats a l'Estat espanyol, però és que la
situació actual portuguesa és així. Estem immersos en una crisi política i hi ha un canvi molt gran. Ara,
només ens anima el futbol; és el que ens dóna energies". Per a Ana Rocha, del diari A Capital, "m'ha
fascinat la paròdia gastronòmica i la dels polítics. Feia temps que no reia tant. És un gran treball en
equip on cada actor aporta el necessari perquè sigui un gran espectacle". L'enviada especial de
L'Humanité francès, Marina Da Silva, afirmava que "he trobat molt interessant que s'hagi utilitzat la
comèdia per fer una crítica a la situació actual, partint de Cervantes. La manipulació de les persones és
d'una actualitat rabiosa a tot el món. Els actors són excel·lents i la posada en escena, impecable".
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Els actors d’Els Joglars saluden a l’acabar la funció que van protagonitzar
al Festival d’Almada. Sandra Ramos
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