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“La provocació és un incentiu
per fer teatre”

Lluitador. “El teatre sempre guanyarà la partida, tot i que aquesta situació està sent molt dura. Nosaltres hem tornat
a la furgoneta i a fer carretera. Són temps de resistència, i l’IVA i el futbol no ens ho posen gens fàcil”.

JAVIER MATESANZ

Durant trenta anys ha estat el pri-
mer actor d’Els Joglars i ara n’és
també el director, substitut natu-
ral del controvertit Albert Boade-
lla, a qui considera “un artista im-
mens i un luxe per al teatre”, però
prefereix no parlar dels seus polè-
mics posicionaments. “Ell és ell, jo
sóc jo i els Joglars són els Joglars”.
I tant és així que, després que Bo-
adella asseguràs que mai no torna-
rien a actuar a Catalunya, la com-
panyia acaba d’estrenar El coloquio
de los perros en el festival Tempo-
rada Alta de Girona. Aquest espec-
tacle mateix es podrà veure ara en
el teatre Principal de Palma des
d’avui fins diumenge.

Les coses han canviat molt des
dels anys de la dictadura i la
Transició, quan l’oposició i la
provocació podien sortir cares.
Quin és ara el paper d’Els Jo-
glars?
Les coses han canviat molt, lògica-
ment, però la crítica està en l’es-
sència del teatre. És potser una de
les seves funcions més bàsiques. Si
tot estigués bé, per ventura no cal-
dria fer teatre. Així que nosaltres
continuem denunciant allò que no
ens agrada, que són moltes coses i
molt variades.

La qüestió és provocar?
La provocació és un incentiu per
fer teatre i alhora una part intrín-
seca de la creació. Ben igual quan
et provoquen que quan ets tu qui
es planteja provocar, perquè resul-
ta molt estimulant, una font d’ins-
piració.

Aquell era l’esperit d’Els Joglars
de Boadella. Es manté?
Boadella fou el fundador de la
companyia, però jo fa més de tren-
ta anys que hi estic, igual que Pi-
lar Saenz, de manera que l’essèn-
cia d’Els Joglars perviu i és la ma-
teixa en aquesta nova etapa en què
jo he assumit la direcció de la com-
panyia. Col·laborar amb Albert
Boadella, que ha fet l’adaptació de
l’obra cervantina amb mi mateix
i Martina Cabanas, és un luxe i una
enorme satisfacció. És un artista
immens i la seva participació és i
serà sempre una sort.

Continua vigent l’obra de Cer-
vantes o tal vegada l’heu haguda
d’actualitzar gaire?

A veure, es tracta d’una modernit-
zació al segle XXI, però la lletra de
Cervantes, igual que la d’altres
grans autors com ara Sèneca o
Montaigne, per exemple, sempre
és vigent i contemporània, perquè
parlen de la condició humana, i
aquesta és sempre la mateixa, ara i
en el segle XVII, que és quan es va
escriure El coloquio de los perros
per parlar de les passions, les men-
tides, les hipocresies i les pors dels
homes.

No és la primera vegada que Els
Joglars adapten Cervantes. El re-
tablo de la Maravillas i El Quijote,
en un lugar de Manhattan en són
dos exemples.
Efectivament, i precisament per
això. Sempre és actual i les seves

propostes són molt atractives i en-
ginyoses.

I aquesta darrera l’heu duita a
terme en coproducció amb la
Companyia Nacional del Teatre
Clàssic i en castellà.
Sí, és clar. Cervantes s’ha de fer en
castellà. No m’imagino algunes
obres traduïdes. Tu faries Ai, Car-
meta!, per exemple? Doncs això
mateix.

I què és allò que us va interessar
de manera especial d’El coloquio
de los perros?
Moltes coses, la veritat. El primer
de tot, el que ja hem avançat. És
una obra molt divertida i sarcàsti-
ca que esdevé molt crítica amb la
societat, i la seva vigència ens per-
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‘El coloquio de los perros’ és una adaptació de l’obra homònima de Cervantes. DAVID RUANO

metia aquest joc de la dualitat pre-
sent i passada. La idea dels cans
que inexplicablement adquireixen
la capacitat de parlar durant un
vespre i analitzen l’home des del
seu punt de vista em sembla una
genialitat cervantina. I, a sobre,
quan se’ls ofereix abandonar les
gàbies, diuen que no, que estaran
millor tancats que a fora, al món
exterior, amb els homes. Ironia
sagnant. A més a més, aquesta pe-
ça ens permetia assumir un repte
teatral important, com és el d’in-
terpretar uns gossos que parlen.
Sabem com fer un Hamlet o un Da-
lí, però com es fa un gos? Ha estat
un exercici molt interessant. Po-
dria estendre’m més, perquè són
molts els paral·lelismes que l’obra
estableix entre la vida dels homes
i la dels animals, però molt millor
que cadascú ho vegi i ho valori en
el teatre.

Qui guanyarà, la crisi o el teatre?
El teatre, sempre el teatre, però el
panorama pinta malament. Està
sent molt dur. Nosaltres hem ha-
gut de tornar a la furgoneta i a fer
carretera. Són temps de resistèn-
cia i s’ha d’aguantar així com sigui,
tot i que l’IVA i el futbol no ens ho
posen gens fàcil.

Teniu en compte el calendari del
futbol per fer el de la gira?
Ja ho crec. La Champions ens ha
fet molt de mal. Tinc companys
que han hagut d’ajornar una fun-
ció programada perquè els ha co-
incidit amb un Barça o Madrid i els
mateixos teatres els han dit: ‘Nens,
no hi ha res a fer, hi ha futbol’.

I veis remei a curt termini a
aquesta situació?
És difícil. Aquesta crisi és sobretot
de l’administració, i això ho difi-
culta tot. I no pel tema de les sub-
vencions, no em malinterpreteu,
sinó perquè som nosaltres, els
agents de la cultura, els que els
fem de bancs a ells. Et contracten
en un teatre públic o municipal o
d’allà on sigui i cobres tard i mala-
ment. Així que has d’avançar els
viatges, les dietes, l’estada i, per
descomptat, els impostos, que ar-
riben abans que no els ingressos. I
això no hi ha qui ho pugui supor-
tar. Però vaja, anirem fent, quin
remei! I és que treballar per amor
a l’art ha deixat de ser una manera
de parlar. Ara és gairebé un fet
empíric.e

Cervantes
“Tot i que
sempre és
vigent,
n’hem fet una
modernització
al segle XXI”


