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TONI COROMINA

Torelló

Després d’escenificar El retablo
de lasMaravillas i recrear el Qui-
xot en l’obraEnun lugar deMan-
hattan,Els Joglars porten als tea-
tres una adaptació lliure d’Albert
Boadella d’El coloquio de los per-
ros,deCervantes.Desprésde l’es-
trena catalana a Girona i del seu
pas per Monterrey (Mèxic) i di-
verses ciutats espanyoles, aquest
dissabte la compa-
nyia torna aCatalu-
nya, per presentar
l’espectacle al Tea-
tre Cirvianum de
Torelló, pàtria na-
tal de Ramon
Fontserè, actor i ac-
tual director d’Els
Joglars. D’aquesta
manera, el grup
prossegueixuna gi-
ra que es va iniciar
a València i que
d’aquí aunes setma-
nes durà l’obra a
Barcelona, l’Hospi-
talet, Figueres i Ro-
ses, entre d’altres
poblacions.
Fontserè consi-

dera que “Cervan-
tes és el pare de la
novel·la moderna i
el primer gran humorista espa-
nyol. El seu és un humor intel·li-
gent, reflexiu i filosòfic, tot i que
va tenir una vida duríssima. A El
coloquio de los perros, va utilitzar
una pirueta al·legòrica on uns
gossos, beneïts pel do la parla du-
rant una nit, critiquen la conduc-
ta hipòcrita, ridícula i miserable
dels éssers humans –uns bípedes
que al nostre espectacle porten
màscares–, capaços de transmu-
tar-se de pastors en llops i devo-

rar les ovelles. En canvi, els gos-
sos tenen rostre més humà i uti-
litzen un llenguatge culte, ric i
cervantí, en contraposició a la
parla dels humans, un argot més
aviat pobre i barat”, reflexiona.
L’obra és, de fet, una faula, un

recurs literari molt astut i antic
per ridiculitzar el comportament
humà a través dels animals. Però
en aquest cas, “els gossos es des-
vinculen de l’acostament forçat a
la condició humana i reivindi-

quen la seva naturalesa animal.
Nosaltres fem una crítica al pro-
grés dels gossos, uns animals que
hanpassat d’estar lligats a una ca-
dena, a ser considerats aristòcra-
tes, ambperruqueries imassatgis-
tes al seu servei. Els humans els
hem humanitzat i els hem ator-
gat un estat de benestar quemol-
tes persones no tenen. A l’obra de
Cervantes, convenientment adap-
tadaals nostres dies, Cipión i Ber-
ganza, els dos protagonistes, te-

nenmés sentit comúqueels bípe-
des racionals; volen recuperar la
seva condició primigènia: ser gos-
sos i amos del seu destí. No volen
ser alliberats pels proteccionis-
tes. Consideren que se’ls ha de
tractar bé, però no volen drets ni
obligacions. Per això prefereixen
acabar els seus dies a la gossera”,
considera el dramaturg.
Els gossos erenels animalspre-

ferits de Diògenes, el filòsof cí-
nic, un personatge excèntric que

vivia en una bóta, anavamal ves-
tit i caminava descalç. Defensor
radical de la llibertat, atacava les
tradicions i proclamava l’allibera-
ment de qualsevol obediència a
les convencions.
En aquest sentit, Cervantes va

recollir la filosofia dels cínics
grecs, que araEls Joglars recupe-
ren a l’escenari: “Ens poden acu-
sar de cervanticides per portar la
seva novel·la al teatre. Però
nosaltres només pretenem recu-
perar l’esperit cervantí. Més en-
llà de l’adaptació de gènere, hem
traslladat l’acció almoment actu-
al. La condició humana és molt
semblant a la del segle XVII”,
sentencia.
Sobre l’hipotètic peatge que la

companyia paga pel dilatat en-
frontament d’Albert Boadella
amb les institucions catalanes,
Fontserè diu que “Els Joglars
sempre han estat crítics amb el
nacionalisme i amb el sistema. A
Girona vam omplir el pati de bu-
taques. El públic a qui li agrada el
teatre gaudirà de l’espectacle, si
es capaç de diferenciar l’art
escènic de les qüestions perso-
nals o les visions ideològiques
d’una persona concreta. Els artis-
tes s’han de jutjar per les seves
obres.Ami, per exemple,m’agra-
damolt SilvioRodríguez, peròno
combrego amb el règim cubà”.
Tot i que en la seva faceta d’ac-

tor de teatre i cinema de vegades
ha interpretat personatges amb
un registre dramàtic, Fontserè
acostuma a representar papers
còmics: “Em considero una per-
sona més aviat trista. Potser per
això sovint faig de pallasso. És
un jocd’equilibris, unade les con-
tradiccions dels bípedes racio-
nals. Però també sóc conscient
que no hi ha res més patètic que
un mal pallasso”, rebla.c
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Ramon Fontserè, actual director d’Els Joglars, a Torelló
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‘El coloquio de los perros’ es representa avui a Torelló
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venda d’entrades

ADAMO
30GEN,21H - PALAUDE LAMÚSICA

MIGUELPOVEDA
6 FEB,21H - LICEU

UTELEMPER
7 FEB,21H - PALAUDE LAMÚSICA

NANAMOUSKOURI
21 FEB,21H - PALAUDE LAMÚSICA

ESTRELLAMORENTE
26 FEB,21H - PALAUDE LAMÚSICA

JOSÉMERCÉ
+JOSÉMANUELZAPATA

24MAR,21H - L’AUDITORI

GORANBREGOVIC
29ABR,21H - PALAUDE LAMÚSICA

YANNTIERSEN
8MAI, 21H - BARTS


