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Gossos savis en 
un relat frustrat
CRÒNICA Els Joglars tenen bona acollida a 
Girona amb ‘El coloquio de los perros’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
GIRONA

Expectació al Municipal de Girona 
pel retorn d’Els Joglars a Catalunya 
després de set anys d’exili volun-
tari. Entrades esgotades per veure 
El coloquio de los perros, adaptació al 
teatre d’una de les novel·les exem-
plars de Cervantes. Ramon Fontse-
rè, durant 30 anys actor estrella del 
grup, ha debutat discretament en 
la direcció compartint-la amb la in-
terpretació.
 Però la prevista festa teatral no 
ha estat completa perquè, encara 
que el públic va aplaudir l’elenc 
sense reserves, la peça –en l’adap-
tació de la qual ha participat l’ex-
director Albert Boadella– està con-
dicionada per l’obvietat d’un text 
que es perd pels camins de l’humor 
de traç gruixut, el recurs fàcil i una 
actualització poc trobada. Frases 
com «Vivo sin vivir en mi / y tan alta 
vida es perro / que muerdo porque no 
muerdo» són demostratives de per 
on van els trets.
 La mirada crua i irònica de Cer-
vantes sobre l’estupidesa de l’ho-

me, a través de la visió de dos savis 
gossos de carrer que parlen, perd 
força per la debilitat d’un planteja-
ment resolt amb un efectiu minima-
lisme escènic. Afortunadament, el 
treball de Fontserè (Cipión) i Pilar 
Sáenz (Berganza, convertida aquí en 
gossa) és tan bo que pal·lia els nocius 
efectes de la dramatúrgia. Gestos i 
moviments dels gossos són reprodu-
ïts amb fidelitat i fins a un punt de 
psicologia canina.

MÀSCARES ENCERTADES / Les seves ex-
periències amb diferents amos, rela-
tades al guàrdia nocturn de la gosse-
ra (Xevi Vilà), deixen en ridícul els 
humans. Tan aviat són mascotes de 
tarats que els donen un tracte de 
cinc estrelles com gossos policia, pe-
quinesos, artistes de circ o esclaus de 
pastors que abusen d’ells. Ruiz Mate-
os, la Duquessa d’Alba i altres aparei-
xen dibuixats en les caricaturitzaci-
ons de personatges i animals que en-
carnen la resta del repartiment. La 
utilització de màscares, tan pròpies 
d’Els Joglars, és un dels encerts de la 
funció. H

EFE / FACUNDO ARRIZABALAGA

RETORN DE L’AUTOR DE ‘YESTERDAY’

amb pol·lució electrònica digna de 
l’últim Bowie), o la serpentejant 
Road, proveïda d’una intrigant fos-
cor.
 ¿Nostàlgia? Molt poca, tot just 
limitada a algunes estrofes d’Early 
days, un altre dels bons moments. 
Una cançó que se situa a l’altre ex-
trem dels experiments de produc-
ció: acústica, assentada en veu i 
guitarra, i en uns textos que, com 
McCartney ha reconegut, fan refe-
rència als primers dies dels Beatles 
i als anys d’exploració de la seva re-
lació amb Lennon. Una de les seves 
estrofes sona com un retret als mit-
jans o a l’opinió pública. «Ara tot-
hom sembla tenir la seva pròpia opinió 
/ Qui va fer això i qui va fer allò / Pel que 
fa a mi, no sé com se’n poden recordar / 
si no hi eren o no hi havien de ser».

Cap endavant

Tenim així un McCartney rejove-
nit, a joc amb l’impuls que ha aga-
fat la seva vida, després d’aquest 
tercer matrimoni formalitzat 
l’any 2011. Un Macca que es resis-
teix a recurrents maniobres tar-
dorenques (el disc de duos, el d’or-
questra o big band, el de tornada 
a les arrels) i que es llança a la pa-
lestra amb cançons que no sem-
blen destinades solament als seus 
seguidors sinó a atraure el públic 
que escolta Arcade Fire o The Ki-
llers. Una mostra de relativa audà-
cia a la qual han renunciat molts 
dels seus contemporanis. H


