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buidar dels especta-
dors de sempre i no 
hi van acudir legions 
de centristes liberals 
i espanyolistes a su-
plir en taquilla la de-
fecció dels catalanis-
tes ofesos. 

L’obra Señor Ruise-
ñor, que es va repre-
sentar en funció úni-
ca a l’Hospitalet, és 
magnífica: divertida, 
enginyosa, crítica i 
amable. Els seus ni-
vells de virulència 
política són perfec -
tament assumibles 
amb humor per un 
públic adult (moral-
ment adult) sigui 
quina sigui la seva 
ideologia i els sis ac-
tors omplen l’escena-
ri, com si la compa-
nyia tingués el doble 
de membres. El seu 
missatge explícit no 
pot ser més univer-
sal, transversal si es 
vol: l’autèntica pà -
tria de la humanitat 
és l’art, i som més de 
Dante o Picasso que 
del lloc en què per at-
zar vam venir a néi-
xer. És l’art i la belle-
sa el que ens agerma-
na, no el suposat pa-
rentiu amb alguns 
carnissers medievals 
que poblaven el terri-
tori on avui paguem 
els impostos. 

Si a això hi unim 
una posada en escena 

elegant i funcional, una música 
intel·ligentment acoblada i el fil 
conductor de la història a través 
de Ruiseñor/Rusiñol i la morfina, 
s’explica el seu èxit a tot Espanya 
al llarg del 2019. No obstant, el 
bonic Teatre Joventut no es va ar-
ribar a omplir. Es va fer evident 
que els qui no participem en el 
mainstream patriòtic català no te-
nim capacitat de mobilització, 
som menys lleials amb els artistes 
que s’han oposat a un determinat 
tipus de poder (els independentis-
tes ho són extremadament amb 
els qui s’han oposat a l’estatal) i ni 
tan sols sabem quins són els pro-
ductes culturals amb què podem 
experimentar una certa satisfac-
ció estètica i política. Potser els Jo-
glars no podien esperar generosi-
tat dels sobiranistes catalans, pe-
rò ha constatat que tampoc la re-
brà de l’altre costat de la vorera. I 
veig amb un estupor amarg que 
els soferts terceristes catalans no 
donem per omplir un teatre. H 
Advocat.

La companyia  
 va passar a ser ‘off 
Broadway’ per als aliens 
a la militància patriòtica

Buit al grup teatral a Catalunya 

Érem pocs, molt pocs 

JAVIER 

Melero 

E
l 25 de gener al Teatre 
Joventut de l’Hospita-
let Els Joglars va estre-
nar la versió en català 
de la seva obra Señor 

Ruiseñor (inspirada en la figura 
de Santiago Rusiñol i en la músi-
ca de Manuel de Falla), que es ve-
nia representant amb èxit per 
tot Espanya des de la seva estre-
na a Valladolid el gener del 
2019. Els Joglars és, amb la Fura 
dels Baus, el grup teatral em-
blemàtic de la meva joventut i 
de els anys de la transició de la 
dictadura a la democràcia a Ca-
talunya: sempre fidel a l’objec-
tiu de la crítica a qualsevol po-
der a través de la sàtira i l’hu-
mor, amb les eines del talent i 
l’enginy. Potser algú encara re-
corda que el pin de la màscara 
de la tragèdia amb la boca ratlla-
da amb un traç vermell i la lle-
genda llibertat d’expressió es va 
dissenyar el 1977, quan va tenir 
lloc el consell de guerra a Albert 

Boadella i els seus companys per 
l’obra La Torna. 

Durant molts anys, Els Joglars 
van presentar les seves estrenes a 
Barcelona amb una acollida ex-
cel·lent, quan semblava que ana-
ven consolidant un públic culte i 
popular, amb sensibilitat social, 
poc sectarisme polític i interès 
per l’art, suficient per fer viables 
iniciatives teatrals de qualitat i 
poc complaents amb les adminis-
tracions que donaven subvenci-
ons. Amb Els Joglars, primer diri-
git per Boadella i ara per l’extra-
ordinari Ramon Fontseré, vam 
riure de les olimpíades, l’Opus, 
sant Vicent Ferrer, Dalí, Pla i, ¡fins 
i tot!, de Pujol. El nacionalisme 
no acostumava a sortir-ne ben pa-
rat, però, gràcies a l’«extraordinà-
ria amplitud de mires» amb què 
acostuma a autodefinir-se, la tra-
jectòria de la companyia seguia 
en ascens malgrat alguna ganyo-
ta displicent d’Ubú i del seu se-
guici (sempre pitjor que el ma-
teix Ubú). 

 
TOT VA CANVIAR  a partir 
del 2003, quan Boadella va fer pú-
blica la seva participació en el nu-
cli fundacional de Ciutadans i va 
saltar de les pàgines d’espectacles 
a les de política donant suport, 
amb el seu to irreverent i paròdic, 
a una iniciativa declaradament 
antinacionalista. L’assistència a 
les representacions d’Els Joglars a 
Catalunya va caure en picat, la se-

va presència en els mitjans pú-
blics –mai excessiva– pràctica-
ment es va extingir i, fins i tot, 
sectors pròxims al PSC i identifi-
cats culturalment i estèticament 
amb aquest tipus de teatre van 
marcar distàncies amb els cò-
mics. Boadella va marxar a Ma-
drid, a dirigir els Teatros del Ca-
nal, i Els Joglars va passar a ser, 
per als atribolats barcelonins ali-
ens a la militància patriòtica, una 
opció poc freqüent i bàsicament 
off Broadway, lluny dels teatres del 
centre de la capital. 

Qualsevol hauria dit que Els 
Joglars perdia un determinat 
públic (aquell més identificat 
amb el nacionalisme català en 
la seva modalitat secessionista) 
per guanyar-ne un altre, més afí 
al mal anomenat constituciona-
lisme o al sector de catalans no 
partidaris de la independència, 
almenys en els termes maxima-
listes i despectius en què ve 
aquesta plantejada. Però això 
no va passar. Els teatres es van 

LEONARD BEARD

L’única funció d’Els Joglars de la versió en català de ‘Señor Ruiseñor’ no va omplir el teatre 

L’obra  és enginyosa i la 
seva crítica és assumible 
amb humor sigui quina 
sigui la ideologia 

La clau 

Q
uatre anys negant 
l’evidència i de -
fugint la respon-
sabilitat. Quatre 
anys d’opacitat 

extrema. Quatre anys feia que 
els Maristes provaven d’evadir-
se de l’escàndol de pederàstia 
destapat a les seves escoles. 
Quatre anys després, l’orde reli-
giós ha fet el primer gest 
d’assumpció de responsabili-
tat; ha acceptat indemnitzar 
extrajudicialment una trente-
na d’exalumnes que van patir 
abusos sexuals en mans de 
professors religiosos i seglars. 

Podria semblar que es tanca 
el cercle que va obrir el febrer 
del 2016 una investigació 
dels periodistes d’aquest diari 
Guillem Sànchez, María Jesús 

Ibáñez i J. G. Albalat. El seu 
llarg i conscienciós treball va 
definir l’esgarrifosa dimensió 
del cas de pederàstia dels Ma-
ristes: cinquanta-una denún-
cies per abusos sexuals come-
sos contra nens de 7 a 16 anys 
per 17 professors i un monitor 
en mitja dotzena d’escoles. 
¿Quantes denúncies més no 
hauran arribat a presentar-se 
per vergonya, per temor de 
reobrir velles i doloroses feri-
des o pel desànim causat per la 
prescripció penal? 

Encobriment 

Els depredadors van devorar 
nens durant almenys quatre 
dècades. Des del 1970 fins al 
2011, l’orde religiós va enco-
brir els delictes i els delin-
qüents. Quan la notícia d’un 
violador traspassava els murs 
de l’escola, el pederasta era 
traslladat de centre. Nova esco-
la, nens nous. Això era tot. 

Podria semblar que l’acord 
aconseguit entre els Maristes i 
la fundació Mans Petites per 
indemnitzar les víctimes tanca 
el cercle d’aquesta història. 
Però no convé precipitar-se. 

És cert que cap altra organit-
zació religiosa implicada en ca-
sos de pederàstia, com els Jesuï-
tes o l’abadia de Montserrat, 
s’ha compromès a rescabalar 
les víctimes. Però aquestes or-
dres sí que han adquirit un 
compromís que els Maristes 
eludeixen: investigar l’abast 
del mal comès en el seu si, bus-
car les víctimes i els agressors, i 
actuar internament contra els 
delinqüents que estiguin fora 
de l’abast de la llei per prescrip-
ció dels delictes. Això potser 
acabaria de tancar el cercle. H 

LUIS 

Mauri 
DIRECTOR ADJUNT 

El cercle dels 
Maristes 
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