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'EL PRÍNCEP', feliç retrobament amb Albert Vidal 

• Vidal uneix un gran treball com a actor amb un discurs compromès

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

TEXT I DIRECCIÓ Albert Vidal
LOCAL Sala Petita del TNC
ESTRENA 23 de novembre

Feliç recuperació. La tornada, després de més de 10 anys, d'Albert Vidal suposa el retrobament amb
un gran actor i un creador ple d'inquietuds i experiències. Va ser home urbà en una gàbia del zoo,
personatge publicitari al carrer Pelai i venedor de gelats al parc. Ara, al TNC, és el Príncep Kugu,
president del Moviment Tel.lúric Internacional (MTI), un corrent espiritual que serveix a Vidal per dir-nos
tot el que pensa i al mateix temps guanyar adeptes per a la seva causa.

Vidal es transforma en un inquietant referent de Nosferatu, en una imatge que sembla feta de la
simetria oriental i d'un crispat expressionisme. Es mou pel nu escenari com un ésser grotesc, que juga
amb el propi cos, dansa, canta i de tant en tant exhibeix els seus dots de mim. Sense solució de
continuïtat passa del dramatisme a la comicitat.

I després hi ha el discurs del Príncep/Vidal. Des de la seva molt personal poètica el personatge i l'actor,
indissociables, llancen el seu al.legat sobre temes concrets: el poder dels diners i del sexe com a noves
religions, el poder de la publicitat, els dictats de la moda, la gent gran i el seu paper en la societat
occidental. ¿Solucions? Un canvi d'actitud i un retorn a l'estat de les emocions primitives.

El príncep és un treball molt seriós, en què coincideixen les experiències del creador, des de les seves
provocacions inicials fins als seus gairebé 10 anys de vida en el marc de la cultura tibetana i mongola.
L'actor estableix la comunicació amb el públic en cada un dels seus gestos, en les seves incisives
mirades, en el seu extraordinari domini del cos i de la veu. Està sol a l'escenari i només l'ajuda la música
en directe (violins i udus) de Xavier Macaya i Jordi Ralo. Aquest muntatge és un crit antisistema i una
invitació a la rebel.lió pacífica. Tot plegat des de la condició de bufó, que Vidal deixa clara. A la seva
manera, el Príncep/Vidal proclamen l'entusiasme per viure. Malgrat tot. 
Albert Vidal.
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