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CULTURA I SOCIETAT 

Albert Boadella va anunciar ahir
que deixa la direcció d’Els Joglars
després de 51 anys al capdavant de
la companyia, i que serà substitu-
ït al càrrec pel fins ara actor prin-
cipal de la mateixa, Ramon Font-
serè. 

Així ho va fer saber durant la
seva intervenció a la presentació
de la temporada 2012 - 2013 de la
Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico, on Els Joglars hi participaran
amb la seva posada en escena
d’El coloquio de los perros, de Mi-
guel de Cervantes. «Aquest és el
meu darrer acte com a director
d’Els Joglars», va dir el drama-
turg, qui signa juntament a Marti-
na Cabanas l’adaptació d’aquesta
obra. L’obra serà una de les que es-
treni la CNTC el 2013, en copro-
ducció amb la companyia catala-
na i ja sota la direcció de Ramon
Fontserè.

Boadella va qualificar aquest
traspàs d’«agradable i satisfactori».
en tant que el fa a una persona més
jove, amb més talent i amb una ex-
periència de trenta anys, com va
definir al fins ara actor del grup.

El sempre polèmic dramaturg
va apuntar que el seu comiat ha es-
tat «molt raonat» i que ha consi-
derat que aquest era el moment
per fer-lo, si bé ja fa dos anys que
va anunciar a la companyia la ne-
cessitat d’aquesta transició.

El també director dels Teatros

del Canal va assenyalar que a par-
tir d’ara seguirà vinculat a Els Jo-
glars de la manera que Fontserè ho
desitgi, encara que a ell li agrada-
ria convertir-se en «una ombra
molesta», en el millor dels sentits.

Tanmateix, Boadella va descar-
tar que la decisió tingui res a veu-
re amb un excés de feina al cap-
davant dels Teatros del Canal, va
assegurar que podria haver alter-
nat  les dues feines però que tot té
el seu moment.

Pel que fa a l’obra presentada
ahir, el fundador d’Els Joglars s’ha
encarregat de la seva dramatúrgia,
recordant que no és la primera ve-
gada que la companyia «s’enfron-
ta» a un clàssic, i en particular a
Cervantes. Així, va recordar in-
cursions prèvies com En un lugar
de Manhattan (2004), inspirada en
El Quixot, i El retaule de les mera-
velles (2006).

«Em considero un músic frus-
trat», va confessar per recordar
que en els darrers temps ha pogut
donar espai a la seva gran passió
en espectacles com Amadeu, en-
torn a Amadeu Vives, o el que
prepara per a aquesta nova tem-
porada, El pimiento Verdi, i que ret
homenatge a aquest compositor
italià.

Investigació i popularitat
La companyia de teatre Els Jo-
glars va ser fundada a Barcelona
pel mateix Albert Boadella, Carlota

Soldevila i Anton Font, i des de l’a-
ny 1961 ha compaginat dues ten-
dències: la investigació fora de
qualsevol convencionalisme, i la
popularitat. 

L’esperit crític que caracteritza
la companyia va tenir com a con-
seqüència diveross successos, com
l’empresonament del propi Boa-
della el desembre de 1977 durant
vuit dies, per la representació de
l’obra La Torna en plena transició
democràtica. En aquesta peça, la
companyia va voler recrear els
darrers dies de la vida del delin-
qüent Heinz Chez, i com aquest va
acabar essent executat pel mèto-
de del garrot vil.

La sala d’assaig d’Els Joglars,
una cúpula geodèsica situada en-

mig dels boscos de Pruit, es con-
verteix en un privilegiat observa-
tori que facilita una visió profun-
dament universal sobre els meca-
nismes de perpetuació del poder
en tots els seus diversos àmbits i fa-
cetes, el gran tema d’exploració de
la veterana companyia. En aquest
enclavament va ser on es va as-
sentar el grup per preparar el
muntatge de Mary d’Ous, el juny
de 1972, iniciant un sistema de tre-

ball que acabaria essent el defini-
tiu amb la construcció de la cúpula
quatre anys després i la compra de
la finca El Llorà el 1983.

La trajectòria de la companyia
es concreta en milers de repre-
sentacions d’un total de 34 obres
teatrals a més de vint països d’Eu-
ropa i d’Amèrica, a més de les
produccions fetes per a televisió i
cinema, així com llibres i estudis
sobre la seva activitat. 
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Albert Boadella, ahir a Madrid en l’anunci de la seva renúncia al càrrec.
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Albert Boadella deixa la
direcció d’Els Joglars
després de 51 anys al càrrec
En un comiat «molt raonat», el polèmic dramaturg va anunciar Ramon

Fontserè, fins ara actor principal de la companyia, com el seu successor


ELS MÈRITS
Carrera premiada amb guardons
rebuts i altres de rebutjats

Entre les distincions que ha re-
but Boadella al llarg de la seva

biografia hi figuren la Medalla d’Or de
les Belles Arts (1996), un dels Pre-
mis Cultura ‘05 de la Comunitat de
Madrid (en categoria teatral) i el Pre-
mi Espasa d’Assaig (2007).  A més,
Els Joglars va rebutjar el 1993 el Pre-
mio Nacional de Teatro per El Nacio-
nal, i el 2004 la Creu de Sant Jordi de
la Generalitat de Catalunya.



LA CLAU

L’auditori Josep Viader de la
Casa de Cultura de Girona acolli-
rà demà la presentació del nou nú-
mero de Revista de Girona, en-
capçalat pel reportatge Les escenes
dels músics gironins. El treball, co-
ordinat per Xevi Castillón, es com-
pon de sis articles sobre les prin-
cipals manifestacions musicals
d’avui a les comarques gironines:
des de grups fins a infraestructu-
res que els complementen com
festivals, estudis de gravació, locals
de concerts o centres de formació.

Així, el conjunt del dossier ana-
litza les claus de la música de Ba-
nyoles, que acull de fa temps pro-
postes musicals independents;
l’escena a poblacions d’alta crea-
tivitat com la Bisbal, la Cellera, Sant
Feliu o Celrà; l’escena musical de
l’Alt Empordà; i una reflexió espe-
cífica sobre el hip hop gironí. 
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L’escena musical
local sona al nou
número de «Revista
de Girona»

Blancanieves de Pablo Berger,
Grupo 7 d’Alberto Rodríguez i El
artista y la modelo de Fernando
Trueba lluitaran per representar
Espanya en la pròxima edició dels
Oscars. Les dues primeres cintes
també han estat preselecciona-
des, al costat d’Invasor, de Daniel
Calparsoro, per acudir als premis
Ariel de Mèxic.

El president de l’Acadèmia de
Cinema, Enrique González Mac-
ho, i la vicepresidenta segona, Ju-
dith Colell, van revelar ahir els tí-
tols escollits pels acadèmics; el
pròxim 14 de setembre tindrà lloc
la votació final i el dia 27 es co-

neixeran els films definitius.
L’actriu Inma Cuesta, que apa-

reix a Grupo 7, Invasor i Blanca-
nieves, va manifestar sentir-se «sor-
presa» amb aquest resultat, davant
del que té el «cor dividit». «Enca-
ra estic atordida, però feliç d'estar
en aquestes pel·lícules», va dir. 

Aída Folch, protagonista d’El
artista y la modelo, va assenyalar
que aquesta pel·lícula estava «en
la ment» de Trueba que «descriu
molt bé» al director. Segons les se-
ves paraules, «t’ensenya a mirar,
està feta sense artificis, amb sen-
zillesa i una bellesa molt especial».

Trueba, qui ja va ser guardonat
amb un Oscar el 1993 per Belle
Epoque, i que va ser nominat l'a-
ny passat a la millor pel·lícula d'a-
nimació per Chico y Rita, és «molt
estimat» als Estats Units.

Seguint «The Artist»
L’estela que va deixar The Artist
 l’any passat als Oscar podria con-
tinuar aquesta edició amb Blan-
canieves, la versió que Berger ha fet
del famós conte dels germans
Grimm: muda, en blanc i negre i
amb la veu de Sílvia Pérez Cruz en
projeccions en directe a grans es-
pais com el Liceu.

L’actriu Macarena García, pro-
tagonista del film, va confessar
que l’estrena de la pel·lícula de
Michel Hazanavicius l’any passat
els «va espantar» una mica; tot i
això la coincidència els ha obert
portes, ja que el públic ara «s'a-
trevirà» a veure aquesta pel·lícula.
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Les pel·lícules de Pablo
Berger i d’Alberto Rodríguez
també podrien ser
candidates als Ariel



«Blancanieves», «Grupo 7» i «El artista y la
modelo», films preseleccionats per als Oscar

Maribel Verdú és la pèrfida madrastra a la «Blancanieves» de Berger.
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