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La dessacralització d'Adrià i el Fòrum 

 Albert Boadella va participar en un debat sobre 'El retablo de las maravillas'

LUÍS PLIEGO
BARCELONA

Un retaule en versió cervantina és una enganyifa, la impostura d'un mediocre que els altres acaten per
no semblar tontos. "Com el Fòrum. És el gran retaule d'avui. Una cosa que, excepte els
constructors, ningú sabia què era al principi. Va començar com un error i ara tothom hi està a
favor", va ironitzar Albert Boadella, divendres, al final de la funció El retablo de las maravillas, una
libèrrima versió de l'entremès cervantí, que Els Joglars versionen a la sala Fabià Puigserver del Lliure.
El director de la companyia, secundat pels actors Ramon Fontserè i Xavier Boada, va parlar amb els
espectadors que van abarrotar la platea en un debat organitzat pel Club Exit d'EL PERIÓDICO moderat
per Eduardo de Vicente. Boadella ha ampliat amb aquesta funció la seva nòmina d'icones satiritzades:
per l'escenari deambulen imitacions d'Escribá de Balaguer --"m'encantaria que pogués veure la
funció", va comentar--, Felipe González, José María Aznar i Ferran Adrià.
"Em molesta aquesta sacralització del menjar. Els meus pares em tocaven la cresta quan em
queia un tros de pa a terra. Amb la nova cuina passa el mateix: si no t'agrada, ets idiota. Per això
hem inclòs un retaule dedicat a Ferran. Espero que s'ho prengui amb sentit de l'humor", va
exposar el director de la funció.
El debat, fins i tot, es va acalorar quan hi va sortir la política. "Llavors, ¿està dient que som
subnormals per permetre que ens governi Aznar", va preguntar un espectador. "Subnormals, no.
Però tots som una mica responsables dels retaules. Fins i tot la passivitat és una forma de
responsabilitat. Combreguem amb rodes de molí i no ens queixem", va sentenciar Boadella, que
també carrega a la funció contra l'esquerra elitista. "Felipe Gon-
zález també es va fer molt pesat al final", va justificar.
L'autor de Memòries d'un bufó va explicar la gènesi de la seva versió de l'entremès cervantí: "Al
principi volia adaptar la novel.la Desde el jardín, de Jerzy Kosinski, en què un pallús acaba
gairebé de president dels EUA. Em va semblar una premonició, però la vaig descartar perquè en
aquell text, els ciutadans que fan pujar el mediocre no en tenen cap culpa. Per això el vaig
canviar per Cervantes".
Fontserè, que interpreta els nous gurus, va confessar que el més difícil és Aznar. "El meu ADN és molt
diferent del seu", va dir en to de broma. Posats a preguntar, un espectador es va interessar per la
pantalla electrònica que compleix la funció de decorat. "La vam comprar per al muntatge anterior. Va
costar 300.000 euros i s'havia d'amortitzar. Això és tot", va dir Boadella.

Un moment del col.loqui.
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