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Entrevista Ramon Fontserè
Director d’Els Joglars i de l’espectacle «Temps», preestrenat a Cabrianes.Membre des del 1983 de la companyia
fins ara comandada pel sempre polèmic Albert Boadella, l’osonenc Ramon Fontserè n’agafa les regnes i propugna un nou cicle

Ramon Fontserè (Torelló, 1956),
que forma part d’Els Joglars des del
1983, s’allibera ara dels braços
d’Albert Boadella per dirigir la
companyia. Ja havia tornat tibar el
fil de la direcció a Temps, un es-
pectacle pensat per al Teatre de
Guerrilla, Quim Masferrer, que
dissabte va oferir una de les prèvies
a Cabrianes, abans de l’estrena
oficial al Temporada Alta.

Això del teatre s’enfonsa sense
suport públic?

Uf! És un mal que prové del fet
que els polítics han acostumat la
gent a no pagar el preu real de les
entrades. Al lampista sí que li pa-
guem el que costa. I l’apujada de l’I-
VA ha estat el cop de gràcia defi-
nitiu.

Amb la marxa de Boadella,
l’estigma de la companyia a Ca-
talunya desapareixerà?

Jo no tinc cap inconvenient a tor-
nar a Catalunya. És una etapa di-
ferent. L’Albert és l’Albert, però
aquest és un altre cicle.

S’ha obert la caixa de Pandora
de la Catalunya independent. On
se situa Els Joglars?

Sóc molt escèptic sobre els po-

lítics. Respecto els que tinguin
conviccions polítiques, però jo en
sóc reticent. Que passi el que sigui,
som còmics i ens adaptarem da-
vant qualsevol galimaties. El més
important és saber què dirà La
Caixa, o sigui els diners, que al fi-

nal serà qui donarà el veredicte.
Artur Mas és menys que Jordi

Pujol? No li dedicaran una obra
com ho van fer a ell?

Crec que ja hem fet la nostra
aportació a la sàtira. Pujol era per-
fecte com a personatge. Mas és

més gris, dóna menys joc.
Fontserè és un fill no reconegut

de Boadella?
Sóc un artista que ha treballat al

seu taller i que ho ha passat molt
bé perquè m’il·lusiona actuar i
aquest tipus de teatre. Desengan-
xar-me em costaria molt i, per
això, continuo. L’important és te-
nir la passió.

Hi haurà molts canvis a Els Jo-
glars?

Ens haurem d’adaptar als temps
que corren i fer espectacles més re-
duïts. És indispensable.

Han plorat la dimissió d’Espe-
ranza Aguirre? 

Jo no tinc res a veure amb ella.
Boadella, sí, potser, per empa-

tia...
Les decisions d’aquesta dona

no m’afecten en absolut. 
Què té Els Joglars en contra

dels intel·lectuals?
Més que en contra dels intel·lec-

tuals és en contra dels crítics. És
una cosa així com la mania que es
professen gat i gos, quelcom atàvic.

Se sent com Tito Vilanova al
Barça, prenent el relleu d’Albert
Boadella?

A mi m’agrada molt Pep Guar-
diola. Utilitzo aquesta comparació
perquè a Els Joglars hi ha una cer-
ta filosofia en la manera d’assajar
i crear l’espectacle que és especial.
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Alfons Garcia

«No tinc cap inconvenient per tornar
a Catalunya; és una etapa diferent»
El nou director d’Els Joglars té clar que la companyia haurà de crear espectacles més reduïts

Ramon Fontserè va néixer a Torelló el 1956

JOSÉ ALEIXANDRE

TEMPS
Text i dramatúrgia: Quim Masferrer.
Teatre de Guerrilla. Direcció: Ramon
Fontserè.  Interpretació: Quim
Masferrer. � DIES: Dissabte, 29 de
setembre. El Centru. Cabrianes.

mb el Centru de Cabria-
nes a vessar, Teatre de
Guerrilla amb l’incom-

bustible Quim Masferrer al cap-
davant, portava dissabte a l’esce-

nari bagenc Temps, abans de l’es-
trena oficial al Temporada Alta
de Girona. Amb text i dramatúrgia
del mateix Masferrer i sota la di-
recció del nou director d’Els Jo-
glars, Ramon Fontserè, el punt de
partida del muntatge és senzill
d’explicar i complex de desenvo-
lupar: què faries si et quedessin no-
més 90 minuts de vida? 

Un curiós personatge fa acte
de presència a escena i, amb una
esmolada llengua, repassa en no-
ranta minuts el que ha fet, el que
podria fer i el que hauria fet si no
li quedessin noranta minuts de
vida. Ho desenvolupa d’acord amb
l’actual entorn polític i social, ho
barreja amb records, planteja-

ments més empírics, intencions i
reflexions personals sobre l’ina-
bastable. Sense temps per a la re-
acció, teixeix un discurs i respon
amb hipòtesis. Temps és un cor-
recte exercici encara mancat de
cert ritme i amb un comença-
ment instantàniament prometedor
però que cerca amb excessiva fa-
cilitat l'incondicional suport del
públic. El contingut del discurs no
és nou, i certament, el bon exerci-
ci de Masferrer, en aquest aspec-
te, és cercar la rialla i el somriure
ràpid; i ho aconsegueix, així com
fer-nos veure que només ens re-
cordem de Santa Bàrbara «quan
trona». Amb moments interes-
sants, l’essència de vegades es di-
lueix en un muntatge a estones
massa llarg: una reflexió pública
d’eficàcia intermitent.
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Assumpta Pérez
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L’actor Quim Masferrer 
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la contorsió
més difícil

BURUNDANGA
Autor: Jordi Galceran. Direcció: Jordi
Casanovas. Intèrprets: Carles Canut,
Roser Blanch, Clara Cols, Pablo Lammers,
Sergio Matamala. � DIES:  Diumenge,
30 de setembre. Teatre Kursaal de
Manresa

escopolamina, o droga de
la veritat, també conegu-
da com a burundanga, és

el punt de sortida del darrer èxit
(amb motiu) del dramaturg català
Jordi Galceran. Burundanga va
donar, també, el tret de sortida del
nou Toc de Teatre del Kursaal.

Sota la direcció de Jordi Casa-
novas, amb l’identificatiu segell
de la Flyhard, i interpretada per Ro-
ser Blanc, Carles Canut, Clara Cols,
Pablo Lammers i Sergio Matama-
la, Burundanga va teixint a escena
l’hipotètic final de la banda ar-
mada ETA. Berta (Blanch) s’ha
quedat embarassada del seu xicot,
Manel (Lammers), i per saber si re-
alment pot confiar en ell, li fa pren-
dre una dosi d’escopolamina. El
que ningú no s’espera és que el Ma-
nel, sota els efectes de la droga,
confessi la seva militància a la
banda armada. L’arribada de Gor-
ka (Matamala) i un empresari ca-
talà (Canut) capgira el planteja-
ment inicial per reconduir, argu-
mentalment, els motius que van
portar a l’abandonament de les
armes d’ETA.

Evidenciar de nou com d’estra-
teg de l’escriptura és Jordi Galceran
seria redundant i Burundanga, en
aquest sentit, no sorprèn. Però sí,
el més difícil encara: l’efectiva con-
torsió de Burundanga és la dessa-
cralització d’un tema (la banda
terrorista ETA) i la consecució de la
complicitat de l’espectador, amb les
seves constants rialles. I malgrat el
to de comèdia, Galceran sap in-
cloure les premisses per evidenciar
l’autèntic procés de pau per part de
la banda i per part de la societat ci-
vil i política. 
Tot, amb un solvent i jove elenc i un
efectiu veterà de l’escena, Carles
Canut, en el paper de l’empresari
català i exmilitant de l’OLLA (Or-
ganització de Lluita Armada) en
temps franquistes, convençut de la
importància del diàleg. 

Una funció, la de diumenge,
marcada en tot moment per la
bona sinergia entre públic i actors
que, en finalitzar el muntatge, van
sortir repetides vegades per rebre
els calorosos aplaudiments.
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