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La companyia Els Joglars ultima
la creació de VIP, la seva pròxima
obra, en la qual el director teatral
Ramon Fontseré, segons ha reve-
lat, fa una reflexió sobre «la com-
plaença desmesurada» que a ve-
gades es dispensa als nens i que els
pot convertir en «petits tirans» a
partir d’un episodi viscut per l’es-
criptor palafrugellenc Josep Pla.

L'espectacle s'està preparant al
centre de creació d'Els Joglars a La
Cúpula de Pruït, a Osona, i s'es-
trenarà al teatre Principal de Sa-
ragossa el 18 de setembre i el 8 oc-
tubre a Madrid, al María Guerre-
ro del Centro Dramático Nacional.

Per segona vegada consecutiva
des que està al capdavant d'Els Jo-
glars, Fontseré dirigeix una obra
teatral del seu grup que en aquest
cas resumeix com «una metàfora
sobre l'excessiva atenció i afecte».

Segons l'opinió de Fontseré, «la
vida és ondulant, i l'educació i la re-
lació del món adult amb els nens
ha anat canviant al llarg de la his-
tòria. En la nostra moderna so-
cietat actual ens sembla que el nen
ha assolit el màxim privilegi que el
fa equiparable al tracte que rep una
Very Important Person (VIP)».

VIP és una reflexió «sobre
aquesta desmesurada atenció,
afecte i complaença que tenim
els més grans, els pares, la societat,

cap als nens. Jo sóc d'una
 generació en la qual els pares i
mestres  tenien autoritat i tot això
ara s’ha capgirat. Em pregunto si
no estem creant un petit tirà, un
monstre».

La reflexió de Joglars i de Font-
seré arrenca, segons el director tea-
tral i actor, d'un episodi viscut per
l'escriptor Josep Pla, a qui van de-

manar que vigilés a una nena
d'uns dos anys, dolça, d'ulls blaus,
que l'escriptor va posar als ge-
nolls i quan se la va acostar a la
cara, impensadament la nena el va
mossegar, davant la qual cosa un
sorprès Pla va haver de reprimir un
crit.

Per tot això Fontseré fa la refle-
xió i la trasllada a l'escenari de:

«protegim la infància, però qui
ens protegeix a nosaltres?».

L'escenografia on transcorrerà
aquest nou espectacle «serà fun-
cional i austera, en un espai en què
hi haurà un petit pòdium inclinat
envoltat d'un semicercle de tires de
plàstic».

Els actors recrearan els papers
de «nens, de pares o de professors»

ja que «es tracta d'un espectacle
dins de l'estil expressionista en el
qual l'enllaç d'escenes és per sug-
gestió, en un llenguatge que tren-
ca el convencional i que entra per
l'emoció».

VIP tindrà música de Jean Bap-
tiste Lully, músic contemporani de
Molière, i també de  Richard
Strauss, per a la qual s'utilitzaran
instruments de percussió.

L'equip artístic d’aquest nou
projecte teatral de la companyia
catalana està integrat per Ramon
Fontserè, Pilar Sáenz, Xavi Sais,
Dolors Tuneu i Xevi Vilà, amb
dramatúrgia i text de Fontseré i
Martina Cabanas.

Des que va prendre la respon-
sabilitat d'estar al capdavant d'Els
Joglars, aquesta és la segona ve-
gada que Fontseré dirigeix un dels
seus espectacles després de l'a-
daptació lliure de l'obra cervanti-
na de El coloquio de los perros, que
es va poder veure al festival Tem-
porada Alta de Girona i que va su-
posar el retorn de la companyia als
escenaris catalans després de set
anys de silenci. 
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Els Joglars s’inspiren en una anècdota
de Josep Pla per al seu nou espectacle 
La companyia prepara «VIP», un muntage teatral que reflexiona sobre «la complaença desmesurada» cap als nens 

La companyia teatral Els Joglars, amb l’actor i director Ramon Fontseré al centre. 
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Ramón Fontseré dirigiex
l’obra, que resumeix com
«una metàfora sobre
l’excessiva atenció i afecte»

Felicitats Nino!!! Avui en fas 41.
Espero que en facis molts més al
nostre costat. T'estimem. Joan, Mireia
i Glòria.

Tots els treballadors del @mescub
desitgem que passis un molt feliç dia
d'aniversari!

AVUI FELICITEM
ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT AMB UN
TEXT BREU A  fets.diaridegirona@epi.es
(INDICANT EL DIA DE LA FELICITACIÓ)

Rona Fairhead ha estat escolli-
da per presidir el consell d'admi-
nistració de la BBC, fet que la con-
vertirà en la primera dona al cap-
davant de la cadena pública bri-
tànica, segons va informar ahir el
mateix canal.

Fairhead, de 53 anys i exconse-
llera delegada del grup del Finan-
cial Times, substituirà Christopher
Patten, de 70 anys i qui al maig va
anunciar que deixava la presi-
dència de la British Broadcasting
Corporation (BBC) per motius de
salut.

L'executiva ha assenyalat que és
conscient de l’«enormitat» de la
tasca encomanada, que afrontarà
amb «emoció».

«La BBC és una gran institució

britànica plena de gent amb talent
i em sento honrada de ser la pre-
sidenta del BBC Trust (consell
d'administració)», va dir.

Rona Fairhead ha ocupat llocs
directius al banc HSBC i a Pepsi-
Co abans de ser durant dotze anys,
fins a novembre de 2012, conse-
llera delegada del diari econòmic
Financial Times, propietat del grup
Pearson.

El seu nomenament al capda-
vant de la BBC és recomanació del
ministre britànic de Cultura, Sajid
Javid, que ha destacat la gran ex-
periència de Fairhead al capdavant
de multinacionals i la seva capa-
citat de lideratge, que s'aplicarà a
la cadena pública.

Fairhead haurà de comparèixer
davant el comitè parlamentari de
Cultura, Mitjans de Comunicació
i Esport, el pròxim 9 setembre,
abans que sigui confirmada com
a presidenta del BBC Trust.

El consell d'administració de
la BBC és l'òrgan de govern de la
cadena, independent de la direc-

ció executiva, i s'encarrega de
prendre decisions estratègiques
«per l'interès públic, particular-
ment el d'aquells que paguen la lli-
cència de televisió», segons la llei
que va constituir el BBC Trust el
2006.

Temps de canvis
Rona Fairhead presidirà la cadena
pública en temps de canvis i reta-
llades, dos anys abans que cadu-
qui l'acord amb el Govern pel que
cobra un cànon de 145 lliures (és
a dir, 183 euros) anuals a totes les
llars amb televisió al Regne Unit,
la seva principal font de finança-
ment.

Chris Patten va anunciar al maig
la seva renúncia a la presidència
del BBC Trust per motius de salut,
després d'haver estat operat del cor
poc abans.

Lord Patten va ocupar entre al-
tres càrrecs i responsabilitats, el rol
de ministre conservador, comissari
europeu i últim governador colo-
nial de Hong Kong.
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Per primera vegada una dona
presidirà la cadena pública BBC
Rona Fairhead dirigirà el

consell d’administració del
canal britànic substituint
Christopher Patten



Amb un espectacle en record
de Carmen Amaya i un concert
de Soleá Morente y Los Evange-
listas, Tomasito i Kiko Veneno va
tancar ahir la primera edició de
Flamenc On Fire, un festival
d'homenatge al guitarrista Sa-
bicas, que durant una setmana
ha convertit la capital de Navar-
ra en el centre neuràlgic d'a-
quest gènere.

La bailaora que va compartir
escenari amb el mestre Sabicas
en nombrosos païsosva ser re-
cordada amb Con Carmen
Amaya en la memoria, on Kari-
me Amaya, Susana Casas, Belén
López i El Junco, es van unir
per recrear una artista que va re-
volucionar el ball.

Per la primera edició del fes-
tival han passat artistes com
Sara Baras, Tomatito, Arcángel,
José Mercé, Niña Pastori, Pepe
Habichuela, Josemi Carmona o
Estrella Morente.
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Homenatge a la
bailaora Carmen
Amaya al festival
Flamenco On Fire


