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Escenes
‘PEP TALK’

El mètode Guardiola 
segons Guardiola… O algú 
que s’hi assembla molt. 
Sala Trono, 11 i 12 d’abril

‘ADREÇA DESCONEGUDA’

Lluís Homar i Eduard 
Fernández, de l’amistat a 
l’odi. Al Teatre Goya, del 17 
d’abril al 4 de maig 

BELÉN GINART  

Vist amb distància, ¿has pen-
sat en algun moment que Al-
bert Boadella t’havia fet un re-
gal enverinat? 
No és un regal enverinat, és 
una oportunitat a la vida. M’ho 
agafo com una prova, com una 
experiència.  

Quina va ser la teva motivació 
principal quan vas acceptar di-
rigir Els Joglars? 
M’entusiasma el tipus de teatre 
que fem nosaltres: assajar molt 
de temps, anar construint per-
sonatges a poc a poc a partir 
d’una idea… Vaig decidir accep-
tar la direcció perquè tot això no 
s’acabés, perquè aquesta mane-
ra de concebre el teatre tingués 
continuïtat. Però no era una co-
sa que m’esperés, jo pensava 
que seria actor tota la vida.  

Representes un canvi d’etapa, 
però en termes artístics no 
tens cap vocació rupturista.  
Els meus companys i jo tenim 
una història i som producte 
d’aquesta manera d’entendre el 
teatre de què parlava. Estem en-
tre la música clàssica i el jazz, 
entre el coneixement d’un ofici 
d’una manera artesanal, orto-
doxa, i la improvisació. Els nos-
tres espectacles es construeixen 
a La Cúpula, el nostre espai de 
treball a Rupit, i es van fent du-
rant els assajos. Creixen a partir 
del joc, una manera de treballar 
que és un luxe perquè resulta 
molt cara, requereix molts me-
sos de feina.  

¿Has notat que els teus com-
panys et miren diferent des 
que ets director? 
Portem tota la vida junts. Sa-
bem quin talent té cadascú, i 
ens coneixem tant que no ens 
calen paraules per saber com 
està l’altre. No he hagut de pas-
sar per l’etapa de guanyar-
me’ls. Van acceptar que jo fes de 
director, i treballar amb ells és 
molt fàcil. 

“ELS JOGLARS SEMPRE HA ESTAT UNA COMPANYIA DE GIRA. LA PÀTRIA  
DELS ACTORS MOLTES VEGADES ÉS UNA MALETA O L’ESCENARI” 

DIRECTOR NASCUT A TORELLÓ EL 1956, RAMON FONTSERÈ VA SER PRIMER ACTOR D’ELS JOGLARS DURANT TRES DÈCADES FINS QUE EL FUNDADOR DE LA COMPANYIA, 
ALBERT BOADELLA, LI VA CEDIR LA VARA DE DIRECTOR. AMB ELL AL CAPDAVANT, ELS JOGLARS TORNEN A CATALUNYA DESPRÉS DE SET ANYS D’ABSÈNCIA

Quin tipus de director diries 
que ets?  
Vull ser un director que creixi 
amb els espectacles, un director 
d’anar avançant a poc a poc. El 
director ha d’estar per tot: el 
vestuari, l’escenografia, el so… 
Em sento com algú que contro-
la molts plats xinesos i que no 
para d’anar d’un costat a l’altre 
per aconseguir que tots conti-
nuïn girant i cap caigui. Però té 
una cosa molt addictiva, és com 
la nicotina.  

Has debutat amb El coloquio 
de los perros, la tercera adap-
tació d’una obra de Cervantes 
que fan Els Joglars. Què en 
pots dir? 
És una adaptació de la seva nove-
la ejemplar, que a la vegada és la 
continuació d’una altra, El casa-
miento engañoso. A El coloquio 
de los perros, els dos gossos pro-
tagonistes tenen la facultat de 
parlar durant vint-i-quatre ho-
res i raonen amb molta lucidesa 
sobre el món que els envolta.  

Quina és la vostra lectura de 
Cervantes?  
És una coproducció amb la 
Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, conservem l’esperit de 
Cervantes però el fem a la nos-
tra manera. Els ortodoxos dels 
clàssics deien que havíem fet un 
cervanticidi, però és que els pu-
ristes del flamenc també critica-
ven Paco de Lucía perquè feia 
fusió. Hi ha uns talibans que 
s’arroguen el poder de dir què és 
i què no és Cervantes.  

RAMON FONTSERÈ

PERE TORDERA

Com portes les crítiques? 
En el nostre ofici t’exposes a tot 
tipus de crítiques, des de les del 
més neòfit fins al que en sap més 
que tu, amb totes les gradacions. 
Has de fer com els estoics: no fer 
cas ni dels uns ni dels altres i 
mantenir-te fidel a tu mateix. 

El canvi d’etapa que tu repre-
sentes ha propiciat que torneu 
a actuar a Catalunya després 
de set anys. 
Estar tant temps sense actuar a 
Catalunya no era una cosa que 
ens agradés, però aquí no ens 
contractaven, hi havia un càstig, 
no teníem clients, i vam marxar 
a obrir la botiga allà on sí que en 
teníem. Quan l’Albert em va 
passar el testimoni, ell va ser el 
primer que ens va animar a tor-
nar a Catalunya. Així ho hem fet, 
ja hem actuat a Figueres, a To-
relló, a l’Hospitalet i a Girona, i 
anirem a Lleida i a Sabadell.  

Com has viscut aquesta etapa 
sense actuar a casa?  
Els Joglars sempre ha estat una 
companyia de gira, recordo fer 
gires de tres o quatre mesos, de 
marxar de casa amb tot gelat i 
tornar quan ja estava tot florit. 
És l’essència de l’ofici, allò de los 
cómicos de la legua. La pàtria 
dels actors moltes vegades és 
una maleta o l’escenari.  

I un cop retornats a Catalunya, 
com us està rebent el públic? 
El públic que ens ve a veure és 
molt afectuós i molt amable. 
L’acollida ha estat magnífica.  

Albert Boadella és un dels res-
ponsables de l’adaptació del 
text del Coloquio… Quina pre-
sència té l’antic director en 
aquesta nova etapa? 
L’Albert el considero un geni, 
com Dalí, com Pla. És un com-
pany, un col·lega sempre dispo-
sat a oferir el seu punt de vista 
artístic.  

El coloquio de los perros té ac-
tuacions compromeses fins a 
finals d’any, però ja prepareu 
nou espectacle? 
Sí, tot i que està en estat molt 
embrionari. Estem començant 
a treballar en un espectacle so-
bre els nens, Very important per-
son, que contempla el món dels 
infants des que són fetus fins als 
sis anys. Ara els nens tenen 
molts privilegis, abundància, 
sobreprotecció, i la pregunta és 
si amb tot això no estem creant 
un monstre.■

‘EL COLOQUIO DE LOS PERROS’  
TEATRE POLIORAMA 
LA RAMBLA, 115 (BARCELONA) 
A partir del 16 d’abril


