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SÀTIRA // ADAPTACIÓ LLIURE D'UNA PEÇA DE CERVANTES

BOADELLA TORNA A FUSTIGAR ELS "CRETINS" EN EL PODER 

Els Joglars aprofundeixen en les relacions entre els governants i els intel.lectuals en l'espectacle
'El retablo de las maravillas'

G.C.

LA FITXA
'El retablo de las maravillas'
Local: Teatre Fabià Puigserver
Dates: Fins a l'11 d'abril
Horaris: Divendres, 20, i dissabte, 21, a les 21.00 hores. Diumenge, 22, a les 18.00 hores
Preus: De 19 a 23 euros

El poder és avui víctima del seu esnobisme i tem estar al marge de la moda, però al seu torn és incapaç
de subvencionar una veritat que arribi a tothom. Aquesta és la premissa principal d'El retablo de las
maravillas, de Miguel de Cervantes, l'última sàtira de la companyia d'Albert Boadella, Els Joglars, que
avui s'estrena al Teatre Lliure.
Segons el director, "la distància que ens separa de Cervantes és ínfima". Així, les situacions
presentades en el seu entremès segueixen produint-se avui, fins i tot a una escala més gran, gràcies al
poder dels mitjans de comunicació. L'obra comença al segle XVII i, arran dels efectes d'uns bolets
al.lucinògens, es trasllada als nostres dies i recrea personatges com Mario Conde, Aznar o Ferran
Adrià, sense que se n'esmentin els noms. També es parla d'un tema espinós en el nostre panorama
cultural: els teatres públics.
Per explicar amb total franquesa les conflictives relacions entre art i poder, Els Joglars només han de
mirar-se el melic i narrar la seva pròpia història: com aconseguir que 20 persones puguin sobreviure fent
teatre a Espanya, com 8 actors s'han de multiplicar en diversos papers al no tenir els recursos dels
teatres públics, per què han d'utilitzar una costosa pantalla electrònica que encara no han amortitzat.
El discurs de Boadella s'articula sobre un aforisme de brutal versemblança: "Els cretins són capaços
de vendre el no-res a costa del temor dels seus semblants a passar per cretins". El poder
subvenciona el buit mentre artistes que realment tenen coses a dir es moren de fam. Aquest retaule
anuncia, com el nen del conte, que l'emperador va nu pel carrer, i denuncia un món en què "els nens
estan domesticats, els artistes són comprats amb diners públics i els filòsofs exerceixen de
funcionaris". Una societat, en definitiva, en què "cada dia que surt el sol, el nombre de tontos
creix". 
EFE/ Javier Cebollada / Albert Boadella incideix en la
història d'Espanya, protagonitzada a vegades per
"mediocres".
 DE CATALUNYA
entre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques


	SÀTIRA // ADAPTACIÓ LLIURE D'UNA PEÇA DE CERVAN�
	BOADELLA TORNA A FUSTIGAR ELS "CRETINS" EN EL PODER
	Els Joglars aprofundeixen en les relacions entre els governants i els intel.lectuals en l'espectacle 'El retablo de las maravillas'
	G.C.

	LA FITXA�'El retablo de las maravillas'�Local: T


