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‘La cueva’, d’Alberto 
Montero, triomfa a Màlaga
La cueva, el segon llarg del formenterenc Al-
berto Montero, va guanyar ahir tres premis de 
la secció ZonaZine del Festival de Màlaga: mi-
llor pel·lícula, millor actriu i millor actor. La 
cueva és un film de terror sobre cinc amics de 
vacances a Formentera que acaben perduts 
a les galeries d’una caverna subterrània.

Micah P. Hinson i  
Adrià Puntí a l’In-Somni
El rock pren el protagonisme a l’onzena edi-
ció del festival In-Somni de Girona. Del 30 
d’abril al 3 de maig, passaran per l’esplanada 
de la Copa Micah P. Hinson, The Fuzztones, 
Adrià Puntí, Bremen, Los Tiki Phantoms i Sú-
per Gegant, entre d’altres. El concert de l’1 de 
maig serà benèfic per al Banc dels Aliments.

Els Joglars 
tornen  

a Barcelona  
set anys després

A.R.T.  
BARCELONA. Albert Boadella es va 
autoexiliar de Catalunya i fa set 
anys que les obres d’Els Joglars no 
es representen a Barcelona. L’any 
passat la companyia va començar 
una nova etapa. L’actor Ramon 
Fontserè va assumir la direcció del 
grup i les relacions amb el país van 
començar a canviar. A l’octubre van 
presentar el seu últim espectacle, 
El coloquio de los perros, dins el fes-
tival Temporada Alta de Girona, i a 
partir del 16 d’abril i fins al 4 de 
maig el representaran al Teatre Po-
liorama de Barcelona. El coloquio 
de los perros és la tercera adaptació 
que Els Joglars fan d’un text de Mi-
guel de Cervantes després d’El re-
tablo de las maravillas i En un lugar 
de Manhattan.  

Com indica el títol de l’obra, els 
protagonistes són dos gossos, inter-
pretats per Ramon Fontserè i Pilar 
Sáenz, que tenen el do de parlar du-
rant un any. L’espectacle “despulla 
la condició humana, les seves misè-
ries i hipocresies, a través dels ulls 
i la veu de dos gossos savis que rei-
vindiquen la llibertat i el paper del 
destí”, diu Ramon Fontserè. L’obra 
és una crítica al “bípede racional”, 
insisteix el director. Els tres perso-
natges humans que també aparei-
xen en el muntatge porten màscares 
i són “més animals i grotescos en la 
interpretació i fan servir un llen-
guatge més simple”, subratlla Font-
serè. En canvi, els gossos parlen 
“amb un llenguatge cervantí més 
complex que l’humà”. “Els gossos de 
Cervantes s’han mantingut en la na-
tura, i els humans, en la nostra arro-
gància, ens n’hem allunyat”, diu el 
director d’Els Joglars.e

Pilar Sáenz i Ramon Fontserè a  
El coloquio de los perros. ELS JOGLARS

Un espectacle que toca l’ànima
sumptuositat dels teatres burgesos 
de finals del segle XIX com el Ro-
mea, el director explora tots els ele-
ments de la posada en escena. Un 
vestuari que manté un estil sincrè-
tic, elegant i precís. Una il·lumina-
ció (Pep Barcons) magnífica que 
crea l’atmosfera de relat mític, de 
conte a cau d’orella, i una cuidada 
i màgica banda sonora amb músics 
en directe en què es barregen sons 
xinesos amb cançons nostrades 
dels que serien uns trobadors de fa 
molts anys.  

Reflexions sobre el poder 
Broggi desactiva l’èpica de la histò-
ria (perquè no és més bell el cant de 
l’ocell que canta més fort) amb una 
narració natural, directa i emotiva 
en què tots el intèrprets brillen al 
més alt nivell. I la violència repre-
sentada no té res del fanatisme d’In-
cendis. El text, a més, sorprèn per-
què evoca reflexions sobre el poder 
i la tirania, sobre la bondat i la mal-
dat (atenció al final!), tant nostres 
com universals, tant antigues com 
actuals. Inclòs un episodi tan cristià 
com el dels Sants Innocents, que 
aquí no obstant troba una solució 
menys sagnant.  

És cert que el ritme de la funció és 
una mica lent, i diria que ho és de-
liberadament. Broggi ens explica 

una llegenda amb la voluntat 
d’arribar a tots els públics, d’en-
dinsar-nos en la història accep-
tant unes convencions teatrals 
per sobre de l’impossible realis-
me, però fent real el que passa da-
munt la sorra de l’escenari. Ens 
hem de deixar portar pel riu de 
les paraules. Res d’impaciència. 
Escoltem amb delit. I viatgem per 
palaus de cent portes i boscos 
prohibits.  

Dèiem que tots els intèrprets 
es comprometen al màxim amb 
la proposta, però deixin-me des-
tacar Pablo Derqui; un dolent que 
recorda el Ricard III de Shakes-
peare, per exemple. Un dolent 
magnífic. Un dolent superb. Julio 
Manrique és el metge ambulant 
que salvarà la vida de l’únic su-
pervivent del clan dels Zhao, el 
fill de l’emperadriu. Es tracta 
d’un paper menys agraït (és el bo) 
i Manrique el vesteix d’humani-
tat. Ens el fa pròxim. Marta Mar-
co, que fa tots els papers feme-
nins, té un moment impagable 
com a mare.  

Segurament menys vistós i 
exultant que el seu Fellini (28 i 
mig), aquest espectacle de La 
Perla 29 té una llum profunda i 
una textura càlida que toca l’àni-
ma. Imprescindible.e

Oriol Broggi desactiva l’èpica de ‘L’orfe del clan dels Zhao’ amb emoció

Magnífic  
Pablo Derqui 
interpreta un 
dolent que 
recorda el 
Ricard III de 
Shakespeare

Referent  
Broggi ha 
trobat el món 
perfecte per 
acostar-se 
una mica més 
a Peter Brook

ALT NIVELL INTERPRETATIU  
Marta Marco, Julio Manrique  
i Lluís Marco a L’orfe del clan 

dels Zhao. BITO CELS 

‘L’orfe del clan dels Zhao’ 
TEATRE ROMEA 
27 de març  
 

SANTI FONDEVILA 

Oriol Broggi ha trobat a la 
llegenda xinesa L’orfe 
del clan dels Zhao el 
món perfecte per acos-
tar-se una mica més al 

seu admirat mestre Peter Brook. Si 
Brook va posar el seu indeleble se-
gell a La conferència dels ocells, ba-
sat en un poema sufí del segle XII, i 
en l’immens Mahabharata indi, 
Broggi un cop més creix com a cre-
ador amb aquesta tragèdia del segle 
XIII escrita per Ji Junxiang. 

Si bé els espais escènics de les 
creacions de Broggi a la Biblioteca 
de Catalunya es caracteritzen per 
fer virtut de la senzillesa i de l’aus-
teritat, el director trasllada al Ro-
mea l’esperit de la nau gòtica, amb 
un espai central amb grades a les 
quatre bandes que fins i tot podria 
recordar el teatre Bouffes du Nord 
del gran mestre anglofrancès abans 
citat. Des d’aquest espai aparent-
ment neutre i a l’altra banda de la 
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