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Fes-me mal Boris!

El plaer de la cultura amb C minúscula

Ramon Oliver

Vosaltres, que és el que menys esperaríeu d'un artista de cabaret a qui se li suposen sempre uns
mínims de glamour, fins i tot quan I'amaga sota un cert tarannà gamberro? Doncs que, tot just quan esta
a punt de començar una cançó, desaparegui de I'escenari amb una corredissa i segons després
s'escolti el mai discret so d'una cisterna de wàter buidant-se. Tot, mentre Xavier Albertí fa cara de
circumstàncies, mira amb paciència els espectadors i exclama: "Ahir va fer el mateix!"

El queixal corcat de la vida: Això, aquesta escena que us he descrit, no la va escriure Boris Vian. Però
segur que s'hauria sentit ben a gust veient-Ia. Massa sovint fins i tot els esperits més transgressors,
convenientment perfumats d'alta cultura, s'acaben convertint en objectes de culte estèticament efectius
però emocionalment poc impactants. Imaginem-nos, per exemple, un recull de les fabuloses cançons de
Vian interpretades amb veu harmoniosa per un (o una) cantant elegant i sofisticat. No ens produirien ni
la meitat d'impacte que aconsegueix l'Oriol Genís, vestit de manera impossible, Iluint unes esportives
d’escàndol, despreocupant-se totalment de si una nota ha sortit o no perfecta. Preocupant-se, això sí,
que I'humor de vegades quasi esfereïdor de les lúcidament absurdes Iletres de Boris ens arribi de
manera molt clara. Que quan interpreta "La vida és un queixal" ens quedi molt clar que la conya de Vian
no té per objecte precisament la nostra salut dental tu, de que rius?: Veure Genís es gargamellant-se,
tirat per terra, mentre demana ansiosament "Fes-me mal, Johnny, Johnny, Johnny" (quina gran cançó!;
teatre masoquista!), comprovar com darrere les rialles malicioses i aparentment sense sentit d'Albertí
s'amaga tota una complicitat (allò de "tu i jo ja sabem de que va, oi?") i ficar-se de cap en la quotidianitat
travessada pel surrealisme de Vian. Tot plegat fa que les paraules cabaret literari, que sonen tan
ampul·loses, resultin poc adients per a aquesta petita joia d'espectacle inclassificable

Boris Vian, constructor
d´imperis.
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