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Cretinolatria

Francesc Massip

'El retablo de las maravillas. Cinco variaciones sobre un tema de Cervantes'. Intèrprets: Ramon
Fontserè, Xavier Boada, Pep Vila, Dolors Tuneu, Pilar Sáenz, Minnie Marx, Jesús Agelet, Xavi
Sais. Espai escènic, dramatúrgia i direcció: Albert Boadella. Teatre Fabià Puigserver, 20 de
febrer.
Sobrevivim immersos en una època d'exaltació de l'estupidesa i d'enlairament de la vacuïtat. La
globalització ha mundialitzat sobretot la ximpleria i poc o gens la intel·ligència: no dóna vots. Sotmesos a
la feixuga càrrega d'un gratacels de mentides d'Estat que els potiners que les gestionen proclamen
cínicament com a veritats, resulta d'allò més oportú recordar el vell conte de l'emperador que s'exhibeix
nuet davant la hipocresia dels súbdits. Albert Boadella torna a tocar el voraviu, i altres parts més
íntimes, a la realitat de cada dia, que necessita com mai el sotrac de la sàtira. Els Joglars prenen peu en
el cèlebre entremès de Cervantes, que també va muntar Comediants (2000), i l'amplifiquen amb quatre
incursions a l'apoteosi de la imbecilitat contemporània: la religió engalipaire, la política d'ensarronada
permanent, l'art enganyababaus i la cuina de disseny per a estómacs esnobs. Un mostrari brillant i
hilarant que cal agrair com un elixir medicinal a les envistes de la faramalla electoral, època en què
l'encimbellament de la bajanada traspassa amb escreix els percentages de toxicitat tolerables per a la
salut mental.
El nou espectacle de Boadella reuneix totes les virtuts de què el grup s'ha fet portador en la seva llarga
trajectòria, sense esquivar cap vici. L'espai escènic evoca l'època de partida: el segle XVI, quan una
nova tipologia d'escenari començava a imposar-se a Europa, el teatre all'italiana, amb llums de ciri al
prosceni i als bastidors laterals. El fons reprodueix els frescos il·lusionistes que ornaven aquells edificis
teatrals, bé que esdevindrà pantalla on es projecten les al·lucinacions que enfoquen les seqüències
actuals. Els comediants que proporcionen aquestes falses visions són caracteritzats a manera
d'arquetips de la commedia dell'arte (Pantalone, Arlequí, Brighella) i, juntament amb els nobles
cortesans que ho contemplen, es desdoblen en el ric ventall de personatges d'avui que mostren sense
complexos les seves viscoses deficiències esbombades com a meritòries capacitats.
A l'exquisida cura plàstica de l'escenificació, Els Joglars hi sumen un depurat treball interpretatiu que
cada vegada resulta més insòlit en el trist panorama imperant d'actors-funcionaris. Novament, la
complicitat que genera el treball de llarga durada i el dia a dia d'una companyia estable com la de
Boadella, posen en evidència la feblesa i els dèficits que pateixen molts intèrprets a l'ús, abocats a
actuacions imminents, sense temps de saó. L'Arlequí de Pep Vila convoca aquella gestualitat i aquells
moviments propis de la màscara amb minúcia de veterà, mentre que Ramon Fontserè protagonitza amb
la seva versatilitat proverbial distints personatges del present que tenen en comú el nom de Josémari.
Potser la millor peça de l'engranatge sigui la paròdia religiosa a través del fundador de l'Opus Dei, un
inepte que amb comports amanerats, discursos d'obscena familiaritat i raquítica retòrica va entabanar la
corrua de cretins que fent dringar la bossa l'han pujat als altars. Memorable també la caricatura de
l'expresident Felipe González que busca desesperadament un hereu que torni a fer guanyar el seu partit
i el troba en un pizzero que és un replicant del caga-ràbies que el va fer fora. Sublim la ridiculització de
la cuina experimental, metàfora de la lleugeresa absoluta, amb un menú minimalista fet de menges
volàtils, plats que leviten, talls dels que només en queda l'aroma i viandes que han desaparegut en una
salsa d'aire cru. Una paròdia íntimament unida a la de l'art contemporani, sovint edificat sobre el no-res.
L'espectacle és ple de troballes i de culminacions genials. Només una objecció: hi ha moments confusos
en què no se sap tallar a temps i l'enginy es desinfla. No és un muntatge rodó com el Daaalí o el Pla;
almenys encara no, perquè en el rodatge es podria ajustar. De moment, la roda perd aire, no
aconsegueix la intensitat i la velocitat que convindria, i arriba a desequilibrar el conjunt. Tot plegat, però,
peccata minuta davant l'allau d'esponjosa comicitat i de crítica clarivident que tanta falta ens fa enmig
d'aquesta memocràcia que rendeix culte idolàtric a la imbecilitat.
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Xavier Carrion / Albert boadella torna a tocar el voraviu a la realitat de cada dia.
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