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vis projectats (la veu, mo-
dulada per ser eròtica-
ment neutra, que commi-
na a apagar els mòbils,
que ordena afablement la
nostra relació amb aquest
aparell pandèmic) es per-

l’ajuda de la direcció escè-
nica d’Andrea Segura i el
seu gest cap al seductor
contorsionisme de la Sati-
ric Dancer d’André Ker-
tész. Un homenatge al
passat que és el moment
més memorable d’un text i
un muntatge que se supo-
sa deutor del més rabiós
present.

Des de les primeres pa-
raules emeses per uns lla-

E
n algun lloc Marc Ro-
sich (Barcelona, 1973)
ha afirmat que no va

voler llegir ni veure Mòbil
de Sergi Belbel per no
contaminar l’escriptura de
Party line. Però és possi-
ble que sí que volgués –al-
menys això s’intueix— re-
passar La voix humaine. A
Jean Cocteau li deu potser
el fragment més sòlid de
la seva nova obra, amb

Crítica* teatre

Trucada perduda

JuanCarlosOlivares

cep que Party line és un
text que fa estèrils mala-
barismes amb els concep-
tes i les paraules. Acabat
el número, només queda
el rastre de l’aire.

Igualment Rosich de-
fensa un irònic subtext
sobre la inconsciència del
pensament contemporani.
Si existís, hauria portat la
ironia tan lluny que sobre
la idea motora de l’autor

(la relectura de les relaci-
ons humanes per la tecno-
logia) domina la futilesa
de l’experiment contem-
porani. Fins i tot visual-
ment és una proposta que
s’alimenta de préstecs,
com el “cubiculum Rigola”
que centra l’ull sobre l’es-
cenari. Si el teatre de la
nova dramatúrgia s’auto-
defineix per l’evanescèn-
cia del seu discurs, Rosich

l’encerta de ple. Si pretén
perdurar, s’haurà d’espe-
rar a propostes futures
més sòlides.
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‘Party line’ fa
malabarismes
estèrils amb
conceptes i mots

Entrevista: Xavier Albertí Director i cointèrpret amb Oriol Genís de ‘Boris Vian.
Constructor d’imperis’, que torna a la Sala Muntaner per enllestir una feina inacabada

Xavier Albertí es posa en la pell de Boris Vian ■ FRANCESC MELCION

“En dos minuts Boris Vian et
permet viatges fascinants”
Teresa Bruna
BARCELONA

És un d’aquells espectacles delica-
tessen que et van descobrint coses
des d’una penombra intimista. La
més sorprenent, la polièdrica per-
sonalitat de Boris Vian i, sobretot,
la seva facultat de lletrista de cen-
tenars de cançons que ens són tan
familiars com Sóc snob o Fes-me
mal, Johnny, i fins i tot la cèlebre
Que se mueran los feos, dels Sírex.
Les dues primeres i dotze més
conformen l’eix de l’espectacle
Boris Vian. Constructor d’impe-
ris, que torna demà a la Muntaner.
Es va estrenar el 2003 al Tempo-
rada Alta, va fer un recorregut i,
en arribar a la Muntaner, Oriol
Genís va tenir un problema de glo-
tis que va aturar les representaci-
ons. “Tornem per acabar la feina
que vam deixar interrompuda”.

Com està muntat l’espectacle?
En Genís cantant i jo al piano fem
14 temes escrits per Vian que
més que cançons són monòlegs, i
entre l’un i l’altre hi afegim peti-
tes intervencions teatrals. Són
frases també de Vian per antici-
par el que vindrà, per sorprendre,
o senzillament, una evolució de
les emocions de les lletres.

¿Les frases intercalades uneixen
les cançons per fer un relat?
No hi ha voluntat de fer guió, l’es-
pectacle no comença d’un color i
acaba d’un altre. Però potser sí
que hi ha una mirada que avança
d’una manera cada vegada més
profunda en el despullament del
personatge que canta. Les emoci-
ons més generoses, més unifica-
dores amb l’espectador, estan
més al principi i les que són una

mica més perverses o més indivi-
dualitzades van entrant a mesu-
ra que avança l’espectacle.

Qui és el personatge que canta?
És la veu de Boris Vian, però no
estem tractant un personatge. És
algú a qui li passen les coses que
Vian ha viscut com a experiènci-
es, com si qualsevol ciutadà pugés
a l’escenari i ens expliqués la seva
vida. El desig és que el públic s’hi
identifiqui perquè presentem un
Vian analista de la societat con-
temporània a través de cançons.

Com vas descobrir aquest Vian
lletrista? No és gaire conegut...
Confesso que coneixia molt més
el Boris Vian novel·lista i drama-
turg, però a partir d’estirar el fil
vas descobrint tot aquest tresor i
les possibilitats que et permet,
com ara jugar amb elements tea-
trals molt concentrats, perquè
cada cançó té un plantejament,
un nus i un desenllaç. En només
dos minuts et permet fer viatges
fascinants, perquè les situacions
que planteja no són gens conven-
cionals. És un joc d’una altíssima
teatralitat.

És com si se’ns hagués escapat o
no l’haguéssim aprofitat, com sí
que hem fet amb Kurt Weill...
Els temes són molt coneguts. Als
anys 60 els cantava Guillermina
Motta, Joan Isaac... i Ramon
Simó –el director d’Arcàdia!–
amb el Quintet Lisboa va fer una
cosa més teatralitzada al Festival
de Sitges, a l’època de Joan Oller.
Potser com que la nostra tradició
musical ha estat molt propera a
la cançó francesa, la trobaven
massa similar. En canvi, el caba-
ret alemany ens ha visitat moltís-

sim. Fins i tot els musicals angle-
sos i americans han trobat un
espai important a casa nostra.

Però no és un musical!
No, no. És la voluntat de recupe-
rar unes eines per fer un teatre
compromès. El teatre i la música
tenen una grandíssima experièn-
cia conjunta. En un temps, les
avantguardes van utilitzat for-
mes populars per arribar a la gent
que es van trencar en arribar ex-
periències més arriscades. M’ha
agradat recuperar aquesta eina
de contacte amb el públic. De Ma-
nolo a Escobar era una mirada
sobre el món de la cançó espanyo-
la; Crónica sentimental d’Espa-
nya ho era sobre una època; des-
prés va venir El duo de la africa-
na, que no era només una
sarsuela... Reivindico aquestes
formes no per fer teatre populista
sinó un teatre directe que jugui
amb la memòria i amb les emoci-
ons més primàries i que, sobre-
tot, recordi a l’espectador que ha
de prendre decisions sobre això.

En un any t’hem vist almenys en
quatre espectacles al piano...
No sóc un pianista convencional.
Si l’hagués volgut n’hauria bus-
cat un que ho fes millor que jo.
Sóc un actor que toca el piano o
un pianista actor. Aquest equili-
bri em legitima per tocar el piano
en escena. Trobo divertit especu-
lar sobre una teatralitat musical i
sobre la musicalitat del teatre, i
una de les formes que més em sa-
tisfan és tocant jo. Voldria provo-
car una reflexió sobre la teatrali-
tat d’un gènere avui poc habitual
a casa nostra, el cabaret, que vam
veure de formes molt diverses als
teatres del Paral·lel. ■




