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L’obra es representa fins al dia 18 de maig al teatre Poliorama

El coloquio de los perros

Autor: Adaptació lliure de la
novel·la de Cervantes. Copro-
ducció del Centro Nacional de
Teatro Clásico i Joglars
Direcció: Ramon Fontserè
Lloc i data: Teatre Poliorama
(24/IV/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Com ja va fer per primera vega-
da ambEl retablo de lasmaravi-

llas,Cervantes ha tornat a inspi-
rar Joglars, ara amb la novel·la
El coloquio de los perros. Vet
aquí una faula idònia per a una
espurnejant crítica social sense
massa fondària, llevat la que re-
ben els obsedits militants ani-
malistes, i ocasió magnífica per
mostrar una pantomima inèdi-
ta en la qual sobresurten d’una
manera especial l’actriu Pilar
Sáenz i l’actor Ramon Fontse-
rè, alhora director i responsa-
ble de la posada en escena. Hi
actuen, amés, ambunpaper re-

llevant, Dolors Tuneu, Xavi Sa-
la i Xevi Vilà.
Estrenat aquest dijous a la

nit a teatre ple, l’espectacle va
ser rebut amb una molt llarga
ovació i amb alguns especta-
dors dempeus que no escatima-
ven els “bravos” reveladors del
seu entusiasme.
Tot i les oportunitats que

han tingut per fer-ho, crec que
Joglars continua menystenint
la necessitat de cuidar una bo-
nadicció de la paraula. La tradi-
ció més antiga i arrelada de la

companyia es recolza, com és
sabut, en la gestualitat, i el text
no va ser una de les eines que
va usar fins passada la meitat
de la seva trajectòria. Si en
aquesta ocasió em refereixo a
una dicció poc matisada, parlo,
esclar, de la que haurien tingut
els personatges que acompa-
nyen la parella protagonista
Sáenz-Fontserè, els dos gossos
Berganza i Cipión respectiva-
ment, que adquireixen al llarg
d’una nit el do sobrenatural de
la parla, com s’ha informat

abastament: en tant que bèsties
excepcionals, no estaria bé de-
manar-los a ells que parlessin
com la Vilarasau i el Boixade-
ras; les dues criatures s’han
d’esforçar a mostrar-se borda-
dors i amb la veu humana estra-
feta que els imposa l’espècie, i
totes dues coses les fan perfec-
tament. Parlo, doncs, dels al-
tres actuants, una mica massa
cridaners, almeu entendre, Tu-
neu i Sala, i poc expressiu i ex-
cessivament monocorde Xevi
Vilà, el qual, d’altra banda, sa-

bem molt ben dotat
per a accents verbals
ben vistosos des que
vam poder escoltar-
lo aTeledeum imitant
ambprodigiosa exac-
titud una monàstica
cantarellamontserra-
tina, ignoro si encara
vigent.
Atesa la mansue-

tud que enmig de la
gresca de l’especta-
cle assoleix la crítica
cervantina, la veu
descurada que dic, la
poca gràcia de les re-
ferències contempo-
rànies a l’estupidesa
humana i alguns re-
cursos tan suats com
esmentar l’estrafola-
ri RuizMateos, elmi-
llor que ofereixEl co-
loquio de los perros
són algunes breus

pantomimes de Dolors Tuneu,
la simplicitat de l’escenografia,
que permet multiplicar els
acompanyants de Cipión i Ber-
ganza, com en un teatrí de tite-
lles i, òbviament, l’expressivi-
tat i desplegament de recursos
de Ramon Fontserè i Pilar
Sáenz. La parella exhibeix una
gestualitat demèrit i la seva ne-
gativa final a abandonar la gos-
sera i recuperar la llibertat sap
suscitar –no com a gossos sinó
com a gats vells– sentiments de
simpatia i tendresa.c
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