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Teatre Tantarantana 
Fins al 27 d’octubre
 
Hi ha dues escenes de l’últim 
espectacle de Marta Carrasco que 
són esplèndides: un joc d’ombres 
en què dues ballarines, nues, 
creen imatges florals insòlites, 
plàstiques, inversemblants, 
hipnòtiques; i un pas final en què 
la mateixa Carrasco agafa el teló 
floral que fa de minsa 
escenografia com si fossin unes 
ales i, rabiüda, enèrgica, salta cap 
endavant. Però, més enllà d’això, 
dels retalls de genialitat de la 
coreògrafa, B.Flowers sembla 
més un espectacle per créixer, per 
explorar un nou camí, que una 
peça inspirada d’una artista que 
amb J’arrive o Dies Irae va 
demostrar la dimensió del seu 
geni. Ja que, més enllà del referent 

floral que lliga l’obra, B.Flowers 
està fet de trossos sense gaire 
relació, llevat del punt còmic de 
Majo Cordonet, que reclama el 
seu pol·len, i la referència 
constant al Res no és mesquí de 
Joan Salvat-Papasseit.

Una de les virtuts de 
l’espectacle, potser, és la seva 
capacitat d’ajuntar la comicitat 
de tres flors que es planyen per la 
seva bellesa, i la tragèdia d’una 
ballarina que es penja i que, acte 
seguit, demana al públic si ho ha 
fet bé. Carrasco busca la 
complicitat del públic i fa un salt 
endavant, d’una innocència 
sorneguera, àcida, representada 
en aquestes tres floretes que, tot 
just començar la funció, aproven 
l’ús del seu nom en la història de 
la cultura, de Les flors del mal a  
La flor de mi secreto. Però 
mesclar Mozart i Machín és 
complicat. –A.G.

Almeria Teatre 
Fins al 27 d’octubre
 
Josep Pere Peyró, un dels autors 
més interessants dels 90, torna a 
la  cartellera amb una obra de 
1992, Deserts (premi de la critica 
1996), que ell mateix va dirigir i es 
va veure al Festival de Sitges, en 
una nova producció en castellà 
francament reeixida i 
esplèndidament dirigida per 
Anna Sarrablo. Desiertos aborda 
un tema senzill: els diners i las 
comoditats fan la felicitat? 

Peyró traça una comèdia 
aparentment realista en l’inici 
que poc a poc és va transformant 
i creant un món, uns clímax, a on 
l’inversemblant s’apodera amb 
naturalitat  dels personatges i de 
les accions en un giravolt ple de 
sorpreses que manté l’atenció de 
l’espectador malgrat certa 
reiteració del discurs, de les 
paraules, extrem propi de 
l’escriptura de l’autor en aquella 
època. Un matrimoni benestant 
sense fills amb problemes 
econòmics. La visita misteriosa 
d’un vell conegut que surt del 
manicomi. Un home que en el seu 
temps, diuen, va fer molts 
quartos. El marit el portarà a casa 
amb l’esperança que li salvi 

l’empresa. Eduardo, el convidat, 
és una persona peculiar. I la 
història comença a caminar per 
terrenys d’un realisme esquinçat 
que crea un món paral·lel. 

Desiertos és un joc teatral que 
la directora ha sabut traslladar a 
l’escenari amb una profusió de 
recursos per donar-li vida, 
credibilitat i interès. He de 
destacar l’espai sonor de Ramon 
Calduch que, com l’escenografia,  
juga a favor d’aquesta sensació 
d’irrealitat dintre d’un realisme 
que explora la incògnita 
constantment. Gran feina d’Òscar 
Bosch, Carla Ricart i Xavier 
Pàmies, tot i que el seu verborreic 
personatge pot resultar una mica 
menys atractiu. Desiertos, 
plenament actual. Molt 
recomanable.  –S. Fondevila

B.Flowers

Desiertos

Molt recomanable.

Ramon Fontserè és, sens 
dubte, un dels millors actors 
del país. I amb Albert Boadella 
fora, ha assumit la direcció 
d’Els Joglars, que tornen a 
Catalunya després de set llargs 
anys d’abscència. Ho fan amb 
el seu tercer Cervantes, El 
coloquio de los perros, una 
brillant sàtira.   
 
Els Joglars no han mort.
Quan Albert  Boadella va plegar 
ell mateix vam dir que seria 
interessant que Els Joglars no 
es quedessin aquí, que la cosa 
continués, que valia la pena fer 
l’intent de tirar la companyia 
endavant.
Què hi ha de diferent en Els 
Joglars de Fontserè?
Els Joglars és una companyia 
variable, on hi ha la meva 
personalitat i la dels meus 
companys. Però som els 
mateixos de sempre. No hi ha 
dubte! Potser el públic trobarà 
uns volums, uns accents, 
diferents, però passa en tot: les 
coses evolucionen.
Però tu ets, sobretot, actor, i 
això marca quan es tracta de 
dirigir un espectacle.
I tinc la gran sort de comptar 
amb Martina Cabanas com a 
ajudant de direcció. Si no, no 
hauríem acabat mai les 
escenes: sempre cal algú que 
es miri l’espectacle des de fora. 
Quan fas d’actor i director, de 

vegades et penges: ets damunt 
l’escenari i veus que un 
company no s’allarga prou i 
penses com a director, quan el 
que has de fer és actuar. Pots 
arribar a l’esquizofrènia.
Què us ha atret d’El coloquio de 
los perros?
Ens atreia la idea que els gossos 
adquirissin el do de la parla per 
una nit. Com fas un fos? Pots fer 
de Romeo, de Julieta, de Hamlet, 
de Dalí, de Pla, però un gos és un 
animal! L’obra, a més, és una 
petita joia teatral amb lletra de 
Cervantes, que és el primer 
novel·lista modern que fa servir 
els gossos per criticar l’època. I 
si al Quixot es carrega les 
novel·les de cavalleries, aquí 
dessacratitza les novel·les 
pastorils: els pastors sortien 
com a éssers bucòlics, quan 
realment eren uns malvats, 
pirates, que mataven les ovelles 
i en donaven la culpa als gossos.
Quin punt d’actualitat heu 
donat a l’obra?
Moltes situacions actuals et 
porten al segle XVII. No hi havia 
ni internet, ni Ryanair, ni l’AVE, ni 
Bárcenas, però la passió 
humana és la mateixa.
I, finalment, torneu a Catalunya.
Els Joglars viu una nova etapa i 
vam pensar que si ens posàvem 
d’acord amb la gent perquè ens 
vingués a veure, i algun teatre, 
algun ajuntament, tornaríem. I 
això és el que s’ha produït ara 
amb Temporada Alta, i el Teatre 
Poliorama, on hi anirem l’any 
que ve. –A. Gomila
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Fontserè ha agafat les regnes d’Els Joglars.

 La rèplica 
Ramon 
Fontserè


