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RAMON FONTSERÉ Actor i nou director d'EIs Joglars 
	

PENSANT-HO BÉ 

"1 tot aixó qui ho pagará?" 

De I'heIcópter a actor 

Jacinto Antón 

Rarnon Fontseré, un deis 
nostres actors més 
grans, i'inobhdabie pre-

sident Exceis, Pia, Dalí, Sán-
chez Mazas o xef ii-iurninat, 
per no parlar dei rnateix caudi-
¡lo Franco, s'ha convertit en ci 
nou director d'Eis .Joglars des-
prés de i'abdicació d'Aibert 
l3oadeiia, que passa la torxa 
després de mig segie al capda-
vant. En assurnir la direcció de 
i'históric coiiectiu, dei quai és 
i'actor principal, Fontseré en-
tra en una nova etapa de la se-
va carrera, amplificada així ma-
teix per la seva tasca com a di-
rector d'escena en parai-iei al 
seu trebafl a Eis .Joglars (ha di-
rigit Quim Masferrer, de Tea-
tre de Guerrilla, a Tcmps, pre 
sentada aquest octubre al festi-
val Temporada Alta). L'actor i 
director respon a i'entrevista 
enrnig d'un diabóhc final de gi-
ra amb El Nacional, que ci por 
ta a passar la castanyada a Galí 
cia en ci marc dei Festival in 
ternacionai de Outono a Carba 
Ho (la Corunya). Fontseré es 
¡nanifesta "una mica espantat" 
dei repte de dirigir Eis .Iogiars 
substituint Boadciia, peró al 
matcix tcmps "amb ii-iusió". 

Li assenyaio que ci reiicu a 
Eis .Iogiars es podría veure 
com un mutis de I3oadcfla per 
separar ci grup de la seva polé-
mica personahtat en aqucst mo-
ment d'cfcrvescéncia naciona-
lista a Cataiunya, i ci que es pot 
cmbohcar la troca. "No, ni ho 
havia pcnsat, no és una ope-
ració de canvi d'imatgc, de cap 
manera, és un canvi natural, fa 
51 anys que és al capdavant 
d'Eis .Iogiars, i és iógic, está can-
sat d'aguantar ci pes de la com-
panyia, d'invcntar obres, de do-
nar de menjar a les 15 persones 
d'aqucsta petita empresa. Preci-
sament va ser eH qui va impul-
sar que tornéssim a Cataiunya 
de gira, en considerar que aquí 
tenim un púbhc". Home, peró 
amb Boadefla dient que intenta 
trepitjar ci territori cataiá tan 
poc com pugui... "Es evident 
que en aqucst punt... peró en 
rcahtat, insisteixo, és un canvi 
de cicie". 

Fontseré está d'acord, tan-
matcix, que ci recanvi de Boa-
defla pot facilitar les coses a Eis 
.Iogiars a Cataiunya. Dit aixó, 
per dcscomptat que no sembia 
disposat a contcmporitzar amb 
res i, com ci seu mestre i prede-
ccssor, reivindica Pia i carrega 
contra ci nacionahsme. "Sóc 
cataiá, no cataianista, no cstic 
per separatismes", afirma. 
"M'hc de baraiiar amb un cx-
trcmcny perqué sóc cataiá i 
només perqué hi ha uns se-
nyors amb uns intcressos de 
quadriiia que cm diucn que ho 
he de fer? No, no. lii nacionahs-
mc, com la rchgió, separa. No 
m'agrada qui es considera supe-
rior. Estic pci sentit comú. t ara 
hi ha aquesta ficció fantasiosa 
de la independéncia i que ens 
diran olé a Europa...". Sorprc-
ncntmcnt Fontseré posa vcu de 
Dalí en recordar la humorada 
de Franccsc Pujois que un día 
cis cataians, en anar pci món, 

Nascut a Torelló el 1956, 
Fontseré ja destacava peis seus 
dots d'observació 
—característica deis actors-
quan estudiava als Germans de 
la Salle de Manieu, segons 
revela un deis seus condeixebles, 
avul famós periodista esportiu. 
Durant un temps va volar en 
i'helicópter Enstrom F-28 ("la 
bestiola') del seu pare, amb el 
seu progenitor als 
comandaments, Hançant 
propaganda¡ pubhcitat de 
discoteques. Volaven baix sobre 
Lioret per veure les noles en 
topfess. Fins i tot va provar de 
treure's la licéncia de pilot, peró 
va resultar que era daitónic. 

ho tindrem tot pagat pci sol fet 
de ser-ho. "1 Dalí afegia que in-
ciosos café, copa i puro! t jo cm 
pregunto, parafrasej ant ci mes-
tre Pia i vcicnt ci que está pas-
sant: 't tot aixó qui ho pagará?', 

"Mentre es paria 
d'aquestes fantasies, 
no es paria de 
co rru PC iÓ" 

"Sempre hi ha hagut 
una ihbertat 
omnívora a Fis 
Jogiars" 

que és la ciau de la qüestió. En 
rcahtat, mentre es paria 
d'aqucstcs fantasies, no es par-
ia de corrupció ni de mala ges-
tió, que és ci que tocaria". 

Li pregunto qué opina de la 
deriva de I3oadciia, des de 

Hauria estat aviador? "No ho 
crec, jo sóc de teatre, encara 
que vaig trigar a tenir-ho ciar". 
Va passar la mil¡, fehç, de turuta. 
Va estudiar a i'institut del Teatre 
de Vic, on, "un pél assiivestrat", 
lago Pericot h deia "passota". En 
un deis taiers de curs va 
muntar la seva primera obra, un 
vodevil. Va formar part de la 
companyia La Gábia de Vic i es 
va incorporar a Eis Joglars el 
1983 amb Teiedeum. Es autor 
del dietari Tres peus al gat i té 
nombrosos premis teatrais. 
Dirigirá el nou espectacie d'Eis 
Joglars, El coi.ioqui deis gossos, 
de Cervantes, "gran company de 
viatge". 

i'anarquisme fins a Esperanza 
Aguirre, queja ¿s trajecte. "De-
riva? A veure, h van oferir un 
cárrcc com a técnic teatral, 
com a artista, i allá ha gaudit 
d'absoiuta iiibcrtat. Aguirre no 
és una senyora que hagi donat 
un cop d'Estat, sinó una presi-
denta de comunitat votada de-
mocráticamcnt. .10 no la vota-
ría, peró cm sembia remarca-
bie ci que ha fet amb i'Aibcrt 

El nou director cmfatitza 
que a Eis .Joglars sempre hi ha 
hagut Hibcrtat de pensamcnt. 
"Aquí ha cabut tot i'arc paria-
mentari, tothom ha cxprcssat 
les seves idees¡ s'han rcspcctat 
totes les tendéncies, poiítiqucs, 
sexuais i gastronómiques. Sem-
pre s'ha pariat iiiurcmcnt de 
tot, de política, de teatre, de bo-
iets, fins i tot de futboi. Sempre 
hi ha hagut una Hibcrtat omní-
vora a lis .Ioglars". Dit aixó, 
apunte:"Som un grup cataiano-
cspanyoi, un grup de teatre es-
panyoi fet per cataians". 

Passcm revista a la seva 
trajectória. "Vaig arribar a Eis  

.Iogiars, després d'un cásting, 
per fer Tcicdcum, en intcrprc-
tava ci veH cardenal integrista 
Albino Luciano. Entrar a la 
companyia va ser passar a la 
primera divisió del teatre. 
amb un gen¡ com Aibcrt 
Boadciia. Em va xocar moit la 
capacitat del teatre de convul-
sionar. En les rcprcsentacions 
de Tcicdcum patícm amenaces 
de bomba, atcmptats i misses 
de desgreuge". 

Després es van convertir en 
ci maison del pujohsmc. "Ho 
vam viure amb moita naturah-
tat i totes les conscqüéncies. 
Eis cómics i ci poder sempre 
han estat de punta. Ve de se-
gies, som la descendéncia 
d'Aristófanes i Mohére. Ens 
van atacar i marginar i vam 
respondre a aqucst pensa-
ment únic amb i'escarni". Qué 
cis ha passat a Cataiunya? 
"Hem estat un grup incómode 
per al nacionahsmc perqué 
11cm fet la sátira de Pujol, aixó 
ens ha costat no ser mai a 't'V3 
ni al Teatre Nacional, a nosai-
tres, un grup amb 51 anys, qua-
ranta obres i un director, i'Ai-
bcrt, considerat un ciássic i 
un mestre a escala europea. 
Aquest és un país Oil tot es des-
trucix, com dcia .Iosep Pia. 
Peró no 11cm abaixat ci cap i 
11cm respost sempre des de 
i'escenari". 

Pasquai Maragaii va ser un 
desencís per a Eis .Iogiars. "la 
havícm vaticinat que seria ci 
matcix. Eis sociahstes cata-
ians van decidir ser més cata-
ians que cis convergents i ba-
ilar miiior la sardana, així que 
ja no iii ha res que pugui fer 
front a aqucsts". 

Fontseré considera que l'es-
ceriari és "un anaigésic", i ac-
tuar, "una terápia". Diu que, 
de tots cis que ha fet, ci perso-
natgc de Pia és ci seu favorit, i 
es recon cix en la broma esmo-
iada de i'cscriptor, en la seva 
casoiana mordacitat i en ci 
seu "optimista pessimisme". 

No cm venia ci son. Esta-
va neguitós des que el 
senyor José Manuel La-

ra Bosch va dir que se n'hauria 
d'anar a Saragossa o a Conca. 
Patia de pensar que ci pobre 
home hagués d'cncabir Plane-
ta a la piaça del Pilar o en una 
casa d'aquciies deis pcnya-se-
gats de Conca. Després de dir 
que només se n'aniria entre set-
¡nana ja dormo miiior. Sempre 
va bé passar del melodrama al 
vodevil. 

No sóc tan cruel, no h desit-
jo a ningú haver d'anar a Sara-
gossa, peró de vegades toca 
anar-hi, jugar a tot i guanyar 
sempre és moit difícil. Si es te-
¡len cis ous en totes les ciste-
Hes és moit probable que se'n 
trenqui aigun. Senyor Lara, 
són negocis: si cis diners deis 
indcpcndcntíssims premis Pru-
den ci Bcrtrana van a parar a la 
mateixa butxaca que cis de La 
Razón, ja es veu que s'estira 
moit la goma. Mentre Patricia 
Gabancho predica la borla no-
va a Arbúcies, Paco Marhuen-
da predica la con trária a Sara-
gossa i a Conca. 

Potscr aixó és un producte 
de i'cnginycria financera i cul-
tural del país, perú quan la go-
ma es tensa tailt, fins i tot ci 
miHor cáicui de resisténcies fa-
lla. .lugar-se-la a la ruleta a ver-
mcH i ¡legre, a pareHs i senars, 
a teles i a rádios, a cditoriais i a 
diarisi, a més, que toqui sem-
pre... Es possibic que alguna co-
sa faHi, no cal fer-ne un drama, 
si los tan Facii fer diners tots 
serícm rics. A més, ¿no havícm 
qucdat que caiia ser flexible 
per adaptar-se al segie XXI? 
¿No déicrn que cis rncrcats no 
tenien fronteres i que la de-
mocrácia estava consolidada? 
S'entén perfectament, derno-
crácia vol dir que s'adaptin cis 
al tres. 

Obiidi's de Conca, perú no 
ternpti la sort amb Saragossa i 
consuiti un astróieg. Si en 
¡nenys d'un mes ci prerni Plane-
ta ci guanya una ilistória amb 
agents de la Guárdia Civil, si a 
vosté ci condecora la Benerné-
rita i a la Verge del Pilar tam-
bé, la conjunció astral podría 
ser favorable. 
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