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L’actor protagonitza al Centre Dramàtic Nacional la ‘Vida
de Galileo’, de Bertolt Brecht, dirigida per Ernesto Caballero

GalileuFontserè

DAVID RUANO

Ramon Fontserè en una escena deVida de Galileo al teatre Valle-Inclán deMadrid

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L amonumentalVida
de Galileo, de Ber
tolt Brecht, aterra
des dedemàalCen
tre Dramàtic Naci

onal (CDN) deMadrid. Es trac
ta d’una obra sobre un geni
enorme, un dels pares de la ci
ència moderna, que només es
pot portar a escena amb un
actor ciclopi: Ramon Fontserè,
que encapçala un repartiment
de14actors i tresmúsicsdirigits
pel mateix director del CDN,
Ernesto Caballero. És una obra
sobre les enormes dificultats
de canviar les creences i els
ordres establerts, però també
sobre la responsabilitat social
de la ciència.
No en va, la versió de l’obra

que puja fins al 20 de març a
l’escenari del teatre ValleIn
clándeMadridés la terceraque
va escriure Brecht, una revisió
després del llançament de les
bombesatòmiquesaHiroshima
i Nagasaki. En aquesta versió, a
diferènciadelesanteriors,Gali
leu ja no és un estrateg perspi
caç que per difondre les seves
idees ha d’abjurar públicament
de les seves investigacions, dels
seusensenyaments, de les seves
afirmacions que és la Terra la
que gira al voltant del Sol i no al
revés,sinóqueelmateixGalileu
considera que la seva retracta
ció davant la Inquisició ha estat
una gran infàmia, “una traïció
imperdonable a la humanitat”.
Per Fontserè, “Galileu és un

homeapassionat,molt: en la se
vaobsessióper laciència, la físi
ca, està absolutament entregat.
Podria ser un artista lliurat a la
pintura, l’escultura”.Però,asse
nyala, “lluita contra la Inquisi
ció, queno eraun spaper anar a
relaxarte”. “Davantel tribunal,
fa el jonc, que quan hi ha tem
pesta és flexible, i mentre és
investigat dissimula i continua
investigant.Peròdescuida la fa

mília, confina la filla en un con
vent. És comPicasso, entregat a
la seva obsessió i passió”. Un
home valent que diu que “la ve
ritat és filla del temps i no de
l’autoritat”, recorda, però tam
bé “un ingenu que confia que la
raó triomfarà”. “La qüestió és
que davant la Inquisició no sé
quèfaríemnosaltres”,diuFont
serè, que creu que “hi ha un pa
ral∙lelisme total entre Galileu i
el mateix autor, Brecht, a qui
tampoc no li va interessar gaire
ser un heroi”, explica, i recorda
que Brecht, un altre geni, pare

del teatre modern, va fugir dels
nazis als Estats Units, on va ser
acusat de comunista. Va acabar
testificant el 1947 –altres com
Dalton Trumbo s’hi van negar–
davant el Comitè d’Activitats
Antiamericanes, i tot just des
prés va marxar a Europa i es va
instal∙lar a l’RDA.
“Galileu se sentia una estre

lla, es pensava que es menjaria
elmón,peròsobretoteraunho
me de ciència, una llumenera,
vapassarpermoltesdificultats i
no va defallir. Considerava que

l’únic objectiu de la ciència és
alleujar el patiment de l’exis
tència humana. Posar la ciència
al servei de la gent i no al servei
dels poderosos que la utilitzen
com els convé”, explica l’actor i
actual director d’Els Joglars,
quecreuquel’obranohaperdut
gens de vigència i que pot supo
sar “un instant de suspensió de
tota aquesta vida que ara por
temperpensard’onvetotaixò”.
Un Fontserè que diu que ha

estat un privilegiat perquè ha
pogut acabar els bolos del seu
espectacleVIP amb Els Joglars
i començar ambVida de Galileo
alCDN.Aixímateix, afirmaque
Els Joglars continuaran ambell
alcapdavant.“Cadavegadavaig
agafantmésconfiançacomadi
rector.Alprincipisemblaqueet
cauelmónasobre,peròdemica
en mica ens anem trobant bé, a
gust,assajantal llocdesempre”,
explica. I reconeix que a Cata
lunya encara tenenpocpúblic i,
sobretot, no els criden de gaire
teatres: “El que tenim és el que
hiha, tenimgiranormala la res
ta d’Espanya”.
Per la seva part, Ernesto Ca

ballero, director del CDN i de
Vida de Galileo, diu que l’obra
“fa que ens tensem, planteja
qüestions d’absoluta vigència,
la responsabilitat de la ciència i
el lloc on ens col∙loquem tots
davant d’un canvi de paradig
ma”, i recordaque“aravivimun
canvicopernicàenmoltsaspec
tes”. L’obra, continua, parla de
la necessitat de recuperar el
pensament humanista, i també
de la poderosa força de les cre
ences. I en aquesta versió defi
nitiva, conclou, matisa l’opti
misme desmesurat de les ante
riors, “en què relaciona el
progrés científic ambelprogrés
social”.Unaobrapera laqualva
tenir molt presents, assenyala,
científicscomEinstein,delqual
va voler fer una obra, Oppen
heimer i els científics que van
treballar en el projecte atòmic
delsEstatsUnits.!

CIÈNCIA I PROGRÉS

La versió de l’obra
és la que Brecht va
escriure després de
la bomba atòmica

UN CIENTÍF IC APASSIONAT

PerFontserè,
Galileu és valent però
molt ingenu; pensa
que la raó triomfarà

EL PRESENT D’ELS JOGLARS

L’actordiuqueels
cridendepocsteatres
catalansperòelsva
béalarestad’Espanya
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