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Un gran aplaudiment, bravos i fins
i tot alguna espectadora dreta van
segellar ahir a la nit el debut en la
direcciódeRamonFontserè al cap-
davant de Joglars amb El coloquio
de los perros, de Cervantes, al tea-
tre Pavón de Madrid, seu de la
CompañíaNacional deTeatroClá-
sico. Un aplaudiment que ho era
com a director i com a intèrpret, ja
que li surt brodat el gos Cipión,
que, amb la gossa Berganza –Pilar
Sáenz–, una nit aconsegueix el re-
gal de la parla per, comel Lazarillo
de Tormes, conversar sobre les se-
ves desventures amb els múltiples
amos de la seva existència.

Uns amosque a lanovel·la exem-
plar cervantina erenbergants, gen-
tilhomes, senyors que es desvivien
permostrar la seva riquesa, come-
diants i, sens dubte, pas-
tors.Uns pastors que– iro-
nia feridora de l’autor del
Quixot– tenien poc a veure
amb la bucòlica literatura pas-
toril en la qual als sagals “se
les pasaba toda la vida can-
tando y tañendo con gaitas,
zampoñas, rabeles y chi-
rumbelas”. Com explica la
gossa Berganza, “pasméme,
quedé suspenso cuando vi que los

pastores eran los lobos yquedespe-
dazaban el ganado los mismos que
le habían de guardar”. Un quadre
doncs sarcàstic dels –mals– cos-
tums d’una època que Joglars han
adaptat –conservant força dià-
legs–al temps actual, on la insensa-
tesa humana no és diferent però sí
els comportaments que l’escenifi-
quen, com un desmesurat amor
pels animals –als quals la gent s’en-
tossudeix a convertir en perso-
nes– que no es correspon amb el
que es professen els humans entre
si, i que porta a situacions ridícu-
les, particularment amb els lliber-
tadors dels animals, que procla-
men que alliberaran
“aquest Guantána-
mo caní” que és la

gossera que Cipión i Berganza, en
canvi, veuen com l’asil dels últims
dies. Pelmig, entre la rialla i el sar-
casme, hi ha una reflexió sobre
què és la llibertat i sobre quanta en
tenen en realitat els humans. La
sensatesa, com es veurà –les esce-
nes de les potentades que funden
la Societat deGossosDiscapacitats
de Races Autòctones són de les
més hilarants–, la tenenminvada, i
no és estrany així que l’obra acabi
al crit de “gilipollas” i amb un vigi-
lant de la gossera en procés d’assi-
milar-se als lladrucs en unmónca-
ní que sembla més suportable.

I és que Ramon Fontserè, Pilar
Sáenz, Dolors Tuneu, Xavi Sais i
Xevi Vilà donen vida a un retaule
d’insensateses contemporànies
que busquen retratar la societat
amb el mateix escalpel cínic que
Cervantes, el tempsdel qual noha
canviat tant. Al cap i a la fi en la
seva obra es recorda ja que “ahora
no van las cosas por el tenor y ri-
gor de las antiguas: hoy se hace
una ley ymañana se rompe, y qui-
zá conviene que así sea. Ahora
promete uno de enmendarse de
sus vicios, y de allí a un momento
cae en otrosmayores. Una cosa es
alabar la disciplina y otra el darse
con ella, y, en efeto, del dicho al
hecho hay gran trecho”. O “esto
del ganar de comer holgando tie-
ne muchos aficionados y golosos;
por esto hay tantos titereros en
España”.
En fi, Joglars canvien els come-

diants cervantins per punkies
italians que parlen de bunga-
bunga, deixen caure que el
destí dels jubilats no serà gai-
re diferent del dels animals
de la gossera tal com anem,
o posen uns pastors que
tampoc no s’inclinen
per la poesia, més aviat
per la zoofília i cantar te-

mes com “dame más gasoil,
waka, waka, ye ye”. I els ani-
mals estan fins al capda-
munt de tots plegats.

La caracterització de

Fontserè comaca, remugant, llen-
gua fora, amb ulls de gos planyí-
vol i molt estomacat, bellugant la
poteta i altres coses que l’instint li
dicta, és perfecta. El públic riu du-
rant gairebé tota l’obra, encara
que les pulles en general són
menys feridores que en altres pe-

ces joglaresques: són gossos savis,
i és el guardià qui diu coses d’al-
gun animal com “ha criat gairebé
tant com els RuizMateos”. En ge-
neral, el públic va sortir content, i
n’hi havia que n’haguessin volgut
més, tot i que també hi ha qui va
veure massa estàtic un escenari
d’altra banda molt efectiu, amb
un banc de fusta llarg on els ac-
tors aconsegueixen desplegar les
històries d’uns gossos que es van
guanyar ahir una bona ració.c
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Humans
animals. La
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més bèstia que
els animals
que ven
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