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Boadella demana suprimir la Creu de Sant Jordi i crear un premi nou 

• El director d'Els Joglars, que estrena a Madrid el muntatge d''El retablo de las maravillas', de
Cervantes, aposta per un guardó concedit per un jurat de personalitats independents

MERCEDES JANSA, MADRID

Albert Boadella va mostrar ahir, un cop més, que no té pèls a la llengua. Després de rebutjar la Creu de
Sant Jordi per "coherència", el director d'Els Joglars va oferir una solució davant la "inflació" de
premis que hi ha en el mercat artístic. "El millor és liquidar-la, inventar-se un altre guardó i intentar
que no es polititzi, potser amb la creació d'una comissió independent que concedeixi els
premis", va dir a Madrid, on la companyia representarà fins al 8 de gener El retablo de las maravillas,
cinco variaciones sobre un tema de Cervantes.

Res del que diu Boadella és broma, malgrat la càrrega d'ironia i sàtira que imprimeix a les seves
paraules. Per tant, la seva reflexió sobre el que la Generalitat hauria de fer en el futur amb la màxima
condecoració que atorga no va sonar a frivolitat ni a parlar per parlar.

ELS SOPARS "IMMENJABLES"
El creador teatral va agrair el "desgreuge" que pretenia donar-li el tripartit després d'anys en què
l'Executiu de Jordi Pujol "donava la Creu per assenyalar qui era o no català". Però el pudor li
impedeix acceptar qualsevol guardó que no vingui del suport del públic a la seva feina. Tots els premis
"són una creu", va fer broma, que es concreta en "un sopar immenjable i un discurs gilipolles".

Per Boadella, el panorama dels guardons no es diferencia gaire de la vida quotidiana que Els Joglars,
sota la seva direcció, intenta parodiar, en aquest cas a través de textos cervantins. En la seva versió
d'El retablo de las maravillas, l'art d'avantguarda --"artistes banals a preus altíssims"--, la cuina
experimental -"aquells que venen aire"--, la política i la religió, són satiritzats fins a l'evidència. En el
muntatge, l'espectador identifica situacions i personatges de l'Espanya actual. Si Cervantes es
passegés avui pels carrers, va dir Boadella, "veuria que hi ha més retaules" que al segle XVII perquè
"hi ha més cretins que mai", arran de l'augment de "les formes de cretinització públiques".

Cervantes, més concretament el Quixot, donarà més joc a Boadella. Un cop s'hagin acabat les
representacions d'El retablo, Els Joglars començarà a preparar la versió de l'hidalgo, un encàrrec de la
Comunitat de Madrid per al 2005 i que probablement s'estrenarà en el festival de la tardor vinent.

El polèmic director no pretén fer un Quixot "castís" en què l'hidalgo respongui a l'arquetip de flac amb
barba punxeguda i Sancho sigui gras. Ni se sotmetrà a la "competència deslleial" amb un llibre
"insuperable que s'ha de respectar". Però sí que utilitzarà el clàssic per mostrar el que avui queda de
l'esperit quixotesc. És més, Boadella va aventurar que en el seu muntatge hi podria haver diversos
quixots, algun d'ells femení. ¿Raons? "Les dones s'han convertit en els nous quixots", va afirmar. 
Xavier Boada (esquerra), Ramón Fontseré (centre) i Pep Vila, en un
assaig del muntatge de Boadella, ahir
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