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SANTI FONTDEVILA

El teatre de Cervantes
que es va veure al Lliure de Montjuïc. 
Dos anys després, i ja dins l’espiral de 
desafecció cap a la companyia provoca-
da per les opcions polítiques de Boade-
lla, van presentar al mateix Lliure En un 
lugar de Manhattan. Un Boadella ja re-
iteratiu se servia de la figura del Quixot 
per carregar contra modes, actituds i po-
litiqueria contemporània. L’obra va 
obrir el camí sense retorn del director, 
que després anunciaria que Els Joglars 
no actuarien a Catalunya. Sortosament 
per al públic, Boadella va deixar la direc-
ció d’Els Joglars en mans de Ramon 
Fontserè i van tornar a Barcelona el 
2013 amb una divertida adaptació d’un 
altre entremès, El coloquio de los perros.  

Més enllà d’Els Joglars 
Els entremesos han sigut el material 
més sovintejat a tot Espanya. I El reta-
blo de las maravillas tornaria a Barcelo-
na l’any passat de la mà de José Luis Gó-
mez i el Teatro de la Abadía amb un es-
pectacle que reunia aquest títol amb La 
cueva de Salamanca i El viejo celoso. El 
Retablo formava així mateix part d’un 
meravellós espectacle que Joan Font i 
Comediants van estrenar a la seu de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico 
(CNTC) titulat Maravillas de Cervantes. 
No va arribar a Barcelona, però sí a 
l’Ateneu de Tàrrega, Viaje del Parnaso, 

ACervantes li agradava escriu-
re teatre. Ho va fer tota la vi-
da i amb molt d’èxit, segons 
comentava en el pròleg 
d’Ocho comedias y ocho entre-

meses nuevos, nunca representados, en 
què assegurava que havia estrenat una 
vintena o trentena de comèdies sense 
que li tiressin cogombres (no tomà-
quets). A favor hi tenia l’efervescència 
del teatre a la segona meitat del segle XVI 
i, en contra, la figura de Lope de Vega, que 
li robava fama i calés. La presència del te-
atre de Cervantes a Catalunya és minsa, 
tot i que l’autor va parlar de Catalunya i 
de Barcelona en diverses obres, com a El 
Quixot, en què va qualificar Catalunya de 
“regne”.  

Resulta curiós que Els Joglars sigui la 
companyia que hagi visitat amb certa 
continuïtat el món de Cervantes, enca-
ra que sigui, òbviament, en l’àmbit de la 
creació. La relació comença el 2004 amb 
una adaptació del famós El retablo de las 
maravillas. Albert Boadella feia servir 
l’argument per satiritzar l’art, la gastro-
nomia, la religió i la política en la socie-
tat actual, un encertadíssim espectacle 

El Teatro de la 
Abadía va 
representar tres 
entremesos de 
Cervantes 
dirigits per José 
Luis Gómez.  
TEATRO DE LA ABADÍA

que Eduardo Vasco va dirigir per a la 
CNTC. I va ser una llàstima. 

El musical El hombre de la Mancha no 
amaga els seus orígens, però, com diu el 
llibretista, Dale Wasserman, no és una 
versió musical d’El Quixot, sinó una cre-
ació lliure sobre la vida de Cervantes. Es 
va veure a l’ara oblidat BTM en una osten-
tosa producció de qui va ser pioner en 
l’aterratge de grans musicals al nostre pa-
ís, Luis Ramírez. Stage, la productora de 
Mamma mia!, havia anunciat una nova 
producció de l’obra, que havia de dirigir 
Mario Gas i s’havia d’estrenar al Liceu a 
l’agost, però aquesta setmana l’han can-
cel·lat preventivament davant “la man-
ca de notorietat i de vendes”.
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