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TEATRE

Tornen Els Joglars: “No vam marxar per gust”

Els Joglars tornaran a actuar a Ca-
talunya, després de set anys d’ab-
sència, aquesta nit al Temporada
Alta. L’adéu del director Albert Bo-
adella i la substitució per Ramon
Fontserè obre una nova etapa.

temporada al Teatre Poliorama de
Barcelona a l’abril.

Després del cop de porta que va
clavar l’anterior director, Albert Bo-
adella, amb el llibre Adiós, Cataluña
i que va escenificar salpant en go-
londrina de Barcelona, Els Joglars
havien seguit creant a la seu de Ru-
pit però actuant en exclusiva a la
resta d’Espanya. Llavors Boadella
afirmava que a Catalunya hi havia
un “problema de llibertat” perquè
ningú els contractava i, quan ho fe-
ien, poc públic els anava a veure.
“No vam marxar per gust –reitera-
va ahir Fontserè–, vam marxar per-
què ningú ens oferia un contracte i
vam anar allà on podíem fer teatre.
Aprofitant el canvi de direcció, nos-
altres sempre hem dit que si arri-
bem a un acord amb un teatre no
tindrem problema a actuar a Cata-
lunya”. El director del festival Tem-
porada Alta, Salvador Sunyer, asse-
gura: “Amb l’Albert Boadella de di-
rector els hauríem convidat igual”.

Anatomia de la condició humana
A El coloquio de los perros dos gossos
narren la seva peripècia vital al cos-
tat dels diferents amos. D’aquesta
manera, els gossos s’humanitzen i
els humans es converteixen en rato-
linets observats en un laboratori. “Si

llegeixes Cervantes, com Sèneca o
Montaigne, veus que la condició hu-
mana és igual al segle XVII que ara.
La mentida, la gelosia, la passió, la
hipocresia, la traïció, continuen for-
mant part de la naturalesa humana.
I arriba un moment que et sembla
que els animals tenen més sentit co-
mú que no pas els bípedes racio-
nals”, explica el director. L’obra té
un altre plus: “Com a exercici acto-
ral ens atreia molt. ¿Com es pot in-
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BARCELONA. Fa un any que es va
anunciar el relleu en la direcció
d’Els Joglars. L’actor principal, el
brillant Ramon Fontserè, agafava
les regnes de la companyia privada
més antiga d’Europa (té 51 anys
d’història) amb una voluntat conti-
nuista: “Jo seré com l’hereu de les
masies, continuaré fent el de sem-
pre. Si no, crec que seria un error. Hi
imprimiré el meu caràcter, però, al
final, són faves comptades”, reco-
neixia ahir a l’ARA el nou director.
Però, ¿tot continuarà igual? Tot no:
per primera vegada després de set
anys, Els Joglars actuaran a Catalu-
nya. Aquesta nit estrenen al Teatre
Municipal de Girona El coloquio de
los perros, una nova adaptació de
Miguel de Cervantes després d’El re-
tablo de las maravillas i En un lugar
de Manhattan. El retorn a casa mar-
ca indubtablement un punt d’infle-
xió, perquè anirà acompanyat d’ac-
tuacions en diversos municipis i una

Ramon
Fontserè, a
l’esquerra de la
foto, al costat
de la resta de la
companyia
d’Els Joglars
ahir. EFE

La companyia inicia nova etapa amb Ramon Fontserè a la direcció i estrena un Cervantes a Girona

terpretar uns gossos que tenen el do
de la paraula?”, planteja Fontserè.
Els Joglars han mesclat tres tipus de
llenguatge: “Els dos gossos parlen
amb un idioma caní però intel·ligi-
ble, a la manera de Cervantes; hi ha
un to més grotesc i hiperbòlic per re-
presentar els amos, que porten màs-
cares, i el vigilant de la gossera fa
servir un llenguatge totalment rea-
lista”, explica el director. Els Joglars
tornen a bordar.e


