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TeatreEl recuperat espectacle sobre cançonsdeBorisVianpot serundels últimsque es vegin alCírcol
Maldà, una sala ambunaprogramacióquedifícilment troba lloc en altres espais escènicsdeBarcelona

Constructor d’imperismorals
EDUARD MOLNER

Vianve a rescatar-nosuna altra ve-
gada. Tot un emperador en aquell
París de la postguerra, Boris Vian
(Ville-d’Avray, Illa de França,
1920-París, 1959) és viu en un petit
espectacle, Boris Vian, constructor
d’imperis, nascut ara fa deu anys
de la col·laboració deXavierAlber-
tí i Oriol Genís, còmplices en mil
batalles escèniques. Durant tot
aquest temps el muntatge ha anat
apareixent i desapareixent com el
Guadiana, i cada cop que ha tret el
nas ha encarat una situació políti-
ca ben diferent. Va néixer a l’ èpo-
caAznar, va fer algunaaparició du-
rant el període de Zapatero i ara
torna a aixecar el cap en mig de la
legislatura de Rajoy. Això no és
poc important, perquè aquest con-
cert dramatitzat en forma de caba-
ret va a buscar les arestes de Vian,
les seves peces més punyents, en
termes polítics, socials i morals.
PerquèBorisVian fouun revolu-

cionari, sense violència; un contes-
tatari amable, intel·ligent, gairebé
exquisit. Formava part d’aquella
atmosfera existencialista que va
permetre a París mantenir-se uns
anys com a capital cultural del
món de la postguerra, abans de ce-
dir el tro a Nova York d’unamane-
ra definitiva. París encara era París
quan regnava Vian. És el París que
genera el teatre més interessant
del moment, A porta tancada de
Sartre (1944), Les criades de Genet
(1947), Estat de setge de Camus
(1948) o Tot esperant Godot de Be-
ckett (1953). ElmateixVian impac-
tà la ciutat amb una novel·la com

Escopiré sobre les vostres tombes
(1946), que va provocar la irritació
de l'opinió benpensant.
Aquest espectacle comença amb

Oriol Genís cantant a capella Mo-
zart avec nous, en versió catalana
de Josep Maria Vidal (traductor
de totes les peces de l'espectacle),
una cançó de Vian que té la virtut
de fer un pont entre la hipocresia
de les classes dominants d'abans i
d’ara, sobre la base del temps Alla
Turca de la Sonata 11 per a piano.
“Mozart no es mereixia això” diu
Genís, però el geni de Salzburg bé
sabia que inaugurava amb la seva
música l’època dels canvis.
Vian era una mena d’esponja

que ho absorbia tot. Enginyer de
formació i trompetista de vocació,
però també novel·lista i escriptor
de la lletra i lamúsica de centenars
de cançons, interpretades per al-
gunes de les millors veus de l’èpo-
ca com Juliette Gréco. Cançons de
lletres divertides que desprenien
una ironia fina dirigida a la intel-
ligència de l’oient, o l’espectador.
Perquè parlem, en la majoria de
casos, de partitures que guanyen
molt quan les podem veure.
Ironia adreçada, per exemple, a

una societat de consum que tot
just es començava a desplegar a la
Françadels cinquanta i queVian ja
entenia buida. És així com hem
d’entendre La complainte du pro-
grès, on a canvi d’afecte el preten-
dent ofereix a la promesa “un radi-
ador, un ordinador, un calefactor i
un bon televisor”. L’amor vinculat
al consumoel control de les emoci-
ons personals a través del mercat.

“O bé em demanes perdó, o m’en-
duré tot això”, diu la cançó.
Però també era capaç de llançar

dards al seu propi món. Tots els
gran creadors tenen la capacitat de
riure’s d’ells mateixos. Je suis snob
és una autodefinició carregada de
mala llet: “Vestit d’organdí (...) al
cine m’hi assec / a veure un film
suec” (Després deMaduixes silves-
tres Bergman era déu a París); pe-
rò també Je bois, en la que queda
reflectit l’escapisme, la fugida siste-
màtica als paradisos artificials per
part d'unabohèmia que eraperfec-

tament conscient de la dificultat
de canviar les coses de debò. Cal-
dria esperar deu anysmés a que to-
ta aquesta intel·ligència tingués
una traducció enmoviment al car-
rer. La gent encara estava agraïda
d’haver escapat de la mort en la
darrera guerra, i fascinada pel “re-
frigerador i el calefactor”.
A Vian li repugnava la guerra.

No entenia com un país com la se-
vaFrança, quehavia sortit escama-
da en les dues conteses mundials
del segle XX, invertia el seu orgull
nacional en les guerres colonials
d’Indoxina o Algèria, per això Le
déserteur, una cançóqueva ser cen-
surada en el seu dia i que Albertí i
Genís aprofiten per fer una mena

de pausa en el recital i llegir. En el
moment de l’estrena d’aquest es-
pectacle el país sencer estava revol-
tat contra Aznar per la participa-
ció d’Espanya a la guerra d’Iraq.
LlavorsGenís llegia la columnadel
dia d’Eduardo Haro Tecglen. Ara
es llegeix una carta escrita per
alumnes d’ESO al nostreMonsieur
président, a qui se li demana, entre
altres coses, no haver de marxar a
l’estranger a guanyar-se la vida.

Una porta que es tanca
Aquest cabaret sobre Vian té lloc
en una sala que agonitza. A l’octu-
bre elCírcolMaldà tancarà perquè
la propietat no renova el lloguer
als seus gestors actuals que, des de
fa cinc anys, vénen programant es-
pectacles que molt difícilment po-
dremveureenaltres teatres deBar-
celona. Pep Tosar, director de l'es-
pai, reconeix que va obrir la sala
per tal d’exhibir les seves pròpies
creacions, que no trobaven aixo-
pluc enlloc. Però també ha ofert
l’espai a un tipus de creador que es
mouper interessos quevanmésen-
llà de la taquilla. En aquests cinc
anys s’ha format un públic que
acull amb entusiasme l’oferta del
Maldà. Quan es tanca un teatre,
Barcelona s'allunya d'aquella ciu-
tat que a començaments dels vui-
tanta, segons Tosar, era un focus
culturalment atractiu i divers, amb
unmagma creatiu emergent i inte-
ressant. Arribada la tardor, La his-
tòria del senyor Sommer, un espec-
tacle que Tosar interpreta des de
famés de vint anys, tornarà a esce-
na per dir adéu. |

Boris Vian,
constructor
d’imperis

CÍRCOL MALDÀ
BARCELONA

A partir del 24
d’abril. Espectacle
sobre cançons de
Boris Vian, interpre-
tat per Xavier Alber-
tí (piano) i Oriol
Genís i dirigit per
X. Albertí.
www.circolmal-
da.org

A la dreta,
Xavier Albertí, al
piano, i Oriol Ge-
nís, el duo que
porta a l’escenari
les cançons de
Boris Vian
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Genís i Albertí
rescaten les peces
més colpidores de
Boris Vian, en termes
polítics, socials i morals


