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Teatre

Teatre

A favor d’El coloquio de los 
perros: la simplicitat ben entesa. 
Posada en escena, 
interpretacions, efectes, tot neix 
del mínim necessari per assolir 
la màxima expressivitat i 
significat. Escenografia bàsica i 
màscares per reivindicar un 
teatre ancestral, intemporal, 
d’arrel popular. Actualització de 
l’ofici dels còmics de la llegua. 
Els tipus humans s’expressen 
amb les tècniques de la comèdia 
de l’art –excepte el guarda de la 
gossera, d’estil més 
convencional–, i la parella de 
gossos amb el do de la parla un 
subtil zoomorfismo de petits 
gestos, els justos perquè el 
públic es cregui els dos cans 
(Berganza i Cipión), amos de la 
seva intel·ligència crítica, amb 
l’aspecte de clochards 
beckettians. Ramon Fontserè 
–ell mateix un excel·lent mastí 
cervantí– es destapa com un bon 
director d’actors.

En contra d’El coloquio de los 
perros: la superficialitat del seu 
sarcasme antropològic. De la 
fondària del text original només 
en queda la riquesa pretèrita del 
llenguatge dels gossos, els únics 
que mantenen el patrimoni d’una 
expressió culta no renyida amb el 
popular enfront de la pobresa 
exhibida pels humans.

Però el contingut del seu 
discurs sobre el sentit de la 
llibertat es nodreix del que és 
obvi i d’un humor poc sofisticat 
(com els accents regionals per 
distingir els personatges). La 
seva crítica no fa sang. També és 
discutible la creació d’un 
personatge (el guarda) que 
interactua amb els gossos. 
D’alguna manera es rebaixa 
l’abast del prodigi –que no 
miracle– de dos animals que 
durant la nit adquireixen la 
capacitat de la parla humana per 
compartir només entre ells la 
seva visió del món i els éssers 
humans. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Ramon Fontserè 
dirigeix el muntatge.

El coloquio de los perros

Teatre Poliorama. Fins al 4 de maig

Dos personatges solitaris que 
fan d’un wàter públic poc 
freqüentat el racó de les seves 
trobades. Dos personatges 
trasbalsats per la vida: un 
assassí compulsiu i una jove 
meuca que intenten començar 
una història d’amor que els 
redimeixi de l’existència, netegi 
el seu passat i els obri la porta 
del futur. Ho ha aconseguiran?

El plantejament de Gairebé té 
elements interessants però el 
text denota la joventut de l’autor 
amb les maletes encara força 
buides per penetrar en l’ànima 
humana. Un text que funciona 
millor en els monòlegs que en els 
diàlegs i que cerca una poètica 
dels perdedors tot imitant Koltès 

d’un manera més formal que 
substanciosa. Tot i això, Gairebé 
desenvolupa la història amb 
credibilitat gràcies a la bona 
interpretació de Jacob Torres i 
Elisabet Vallès molt ben dirigits 
per l’autor Carles Algué, a qui 
esperonaria a reescriure la peça 
amb menys miscroescenes i 
més amargor. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Jacob Torres 
també està fent Mark & Olivia. 

Gairebé

Versus Teatre. Fins al 14 de maig
DE LA SETMANA
L’OBRA

ABANS I DESPRÉS

FEIA VUIT ANYS
En un lugar de Manhattan (2006) 

va ser l’última obra d’Els Joglars que 
vam veure aquí: va ser al Lliure i no va 
tenir gaire èxit. Boadella, aleshores, 

va decidir que no tornarien. 

LA TARDOR QUE VE
Ramon Fontserè s’ha estrenat amb 

El coloquio de los perros com a 
director de la companyia. A la tardor 
estrenaran a Saragossa un nou xou 

basat en els nens d’avui dia.
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