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● L’octubre passat, Albert
Boadella va dir que s’aco-
miadava artísticament de
Catalunya. Que Els Jo-
glars no tenen interès de
tornar als escenaris que el
van veure néixer perquè
patien «un boicot pitjor»
que el del cava català
(19.10.07, El Punt). La
sentència, coincidint amb
la presentació de l’assaig
Adiós Cataluña, crónica
de amor y de guerra (Es-
pasa), insistia en un argu-
ment victimista que es re-
munta al 2005. Ja llavors,
Boadella percebia un cert
distanciament des del
1988 amb el públic català.
Celebrava, en canvi, un
idil·li amb el públic de
Madrid que li garantia
temporades més llargues.
El 2001, però, La trilogia
Pla, Ubú i Dalí va aconse-
guir una ocupació del
86%.

Directors de referència
com ara Calixto Bieito,
Àlex Rigola i Sergi Belbel
no dubten en lamentar
aquesta decisió unilateral
i, tot i admetre que hi pot
haver un cert rebuig pel
Boadella animal polític, el
públic tornaria a beneir
amb una assistència mas-
siva espectacles brillants
com els que va dedicar a
Jordi Pujol (Ubú president
o els últims dies de Pompe-
ia), Josep Pla (La increïble
història del Dr.Floit &
Mr.Pla) i Salvador Dalí
(Daaalí).

Ha plogut molt des que
la consellera de Cultura,
Caterina Mieras, viatgés a
a Sevilla a l’estrena d’El
retablo de las maravillas,
el gener del 2004. Va ser el
primer acte d’una conse-
llera del tripartit. Un gest
més que notable amb el
qual es volia evidenciar la
bona sintonia que el nou
govern pretenia establir
amb els Joglars. L’obra,
posteriorment, faria tem-
porada a la Sala Fabià
Puigserver amb una ocu-
pació del 76’3% i 24.732
espectadors. Era el mun-
tatge de teatre posterior al
de Daaalí estrenat el 1999
a Figueres. El govern pro-
posa donar la Creu de Sant
Jordi a Boadella, al no-
vembre. Ell agraeix el
gest, però la rebutja. Al de-
sembre del 2005, Boadella
ja afirmava que les rela-
cions amb Pasqual Mara-
gall s’havien deteriorat.

El setembre del 2005,
Albert Boadella va estre-

nar al Romea La torna de
la torna. es tractava d’un
treball de final de carrera
de l’Institut del Teatre, que
recuperava el mític
muntatge de la transició.
Tot i que inicialment,
tothom va trobar un encert
repescar aquest text, ara
que s’havien descobert
nous passatges de la trucu-
lenta història del dissortat

Heinz Chez, que moriria
executat per la dictadura
com a torna de Salvador
Puig Antich. És el primer
cop que el públic s’aparta
notablement d’un muntat-
ge liderat per en Boadella.
A Barcelona, hi van 7.325
espectadors i té una pobra
mitjana d’ocupació del
30%. Es fa una gira nota-
ble, tot i que no tant llarga

com les que solen fer Els
Joglars (fins al juny del
2006).

Al gener del 2006, Els
Joglars tornen a la Sala
Fabià Puigserver del
Teatre Lliure. Presenten
En un lugar de Manhat-
tan, un encàrrec de la Co-
munidad de Madrid amb
motiu dels 400 anys de la
publicació del Quixot. És

una lectura metateatral i
crítica, marca de la casa.
L’ocupació és del 40,9% i
el nombre d’espectadors
puja fins als 13.080. Dos
lampistes es colen en un
escenari (en realitat s’han
escapat d’un manicomi) i
pel seu comportament qui-
xotesc acaben protagonit-
zant l’obra.

Calixto Bieito comenta-
va a la premsa en la pre-
sentació de Tirant lo Blanc
al Romea que la marxa de
Boadella és transitòria. Bi-
eito reivindica el treball de
director d’un creador a qui
li agrada polemitzar i que
ha radicalitzat el seu anti-
nacionalisme amb apari-
cions com la del manifest
del Taxidermista i la pos-
terior creació del partit
Ciutadans de Catalunya.

Referència teatral
Tant Bieito com Rigola i
Belbel el qualifiquen de
bon director i de ser una
referència en el teatre cata-
là contemporani. Rigola
afirma: «Crec en el Boade-
lla com a artista.» Manté
oberta la possibilitat a aco-
llir els pròxims especta-
cles de la companyia,
sempre amb un calendari a
la mà. Rigola entén que,
«si es tanquessin els tea-
tres per ideologia, come-
trien un acte feixista. Al
Lliure mai hem vetat
ningú: sempre fem valora-
cions artístiques.» Rigola
reconeix el cas d’una carta
en què es rebutjava l’abo-
nament del Lliure per
haver programat Boadella.
Però Rigola descarta que
la reducció d’espectadors
es limiti a l’antipatia, «no
hi ha cap norma per enten-
dre un èxit o un fracàs»
d’un muntatge. Els ele-
ments externs (des de la
competència a la cartellera
fins a la meteorologia) po-
den afectar notablement.
Només hi ha una gran veri-
tat, «els fenòmens» no es
veuen afectats per cap cri-
si. Sergi Belbel manté que
el millor de Boadella (un
autor «referent en la meva
joventut») és la trilogia.
Per Belbel, ell és un gran
director, tot i que darrera-
ment «no m’hagi agradat
tant». Boadella sempre ha
estat polèmic. Belbel creu
que els plantejaments
polítics (que poden margi-
nar parcialment les posa-
des en escena de Boadella
a Catalunya) se superarien
amb un espectacle interes-
sant.

És l’hora dels adéus
Mentre que Calixto Bieito creu que el comiat artístic de Boadella amb Catalunya és provisional, Àlex Rigola i Sergi
Belbel admeten que Els Joglars tornarien a trobar el favor del públic amb un espectacle comparable al de Dalí i Pla
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Albert Boadella, donant suport a Ciutadans, el juny del 2006, a Girona./ DAVID BRUGUÉ

● Boadella va guanyar el Premi Espa-
sa d’assaig amb Adiós Cataluña, cró-
nica de amor y de guerra. El llibre ha
trobat la seva rèplica: Adéu, Boadella,
crònica d’una decepció (L’arquer)
d’Isabel-Clara Simó, una escriptora
que es confessa antiga espectadora
d’Els Joglars. Si Boadella fa un repàs
de la trajectòria de la companyia (i
d’ell mateix dins d’Els Joglars) des del
2007, Simó rebat punt per punt el llibre
de l’actor, partint del record. Són lli-
bres que revelen enemistats d’avui i
lectures del passat subjectives.

Arran de La torna, Boadella ha man-
tingut un litigi per l’autoria amb els ac-
tors que van dur-la a escena (alguns
d’ells van anar a presó mentre el direc-
tor fugia a França). L’Audiència ha de
comunicar la sentència aviat. Ferran
Rañé, Ramon Solsona, Arnau Vilarde-
bò i companyia han refet aquell capítol
de la història (que Boadella també re-
corda en la seva biografia amb un punt
de vista antagònic) a El torn de la torna
(Edicions 62), un text recomanable
fins i tot per a Isabel-Clara Simó, que
n’ignora alguns passatges cabdals.

Correspondència dolorosa

«El llibertí»
supera el sostre
de 100.000
espectadors
● Barcelona. El llibertí,
dirigida per Joan Lluís
Bozzo i protagonitzada
per Ramon Madaula i
Laura Conejero, ha su-
perat els 100.000 es-
pectadors al Poliorama.
La comèdia del drama-
turg Eric-Emmanuel
Schmitt, que va assu-
mir el repte d’agafar el
relleu d’El mètode
Grönholm de Jordi Gal-
ceran, ha superat les ex-
pectatives. En un prin-
cipi, es va programar
per tres mesos de repre-
sentació al teatre de la
Rambla, i ja n’hi ha es-
tat set. Segons fonts del
teatre, l’ocupació frega
el 90%. L’obra aguan-
tarà tota la temporada i
presumiblement des-
prés engegarà una gira
d’actuacions per Cata-
lunya i també se’n farà
una producció en caste-
llà per representar-la
per tot l’Estat. Per ara,
ja hi ha compromisos
amb 38 municipis per
girar la producció cata-
lana. El llibertí és un in-
teressant vodevil filo-
sòfic que se centra en el
personatge de Diderot,
autor de l’Encyclopé-
die. El protagonista es
veu atrapat per la defi-
nició de moral, una ac-
cepció teòricament fà-
cil que resultarà infruc-
tuosa davant les amora-
litats dels personatges.
Fins ara, no s’havia
portat a l’escena catala-
na cap text d’Eric-Em-
manuel Schmitt, autor
també de la novel·la El
senyor Ibrahim i les
flors del Corà. Casual-
ment, la Villaroel tam-
bé ha programat un text
d’aquest dramaturg
(Variacions enigmàti-
ques,) que ha dirigit
Christophe Lidon.
Schmitt va comprome-
tre’s a presentar-se amb
la producció que dirigia
Lidon (l’artista que més
textos seus ha dut a l’es-
cenari), però finalment
vindrà a Barcelona el
26 de març per celebrar
la xifra dels 100.000 es-
pectadors a El llibertí.
El dramaturg és un gran
coneixedor dels cor-
rents filosòfics i els
acostuma a introduir en
els seus muntatges.
Schmitt és conegut pel
públic majoritari fran-
cès i és un habitual en
les cartelleres europees
per la capacitat d’atrau-
re el públic amb trames
intrigants. / J.B.


