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tet de Fusta Oriol Martorell, i
també l’orquestra Cordes del
Món, resident al Taller de Mú-
sics, i que fa poc va donar mos-
tres de la seva flexibilitat involu-
crant-se en el Festival de Jazz.
En aquest sentit, Geografia Es-
priu es pot considerar una plata-
forma ideal per reivindicar artis-
tes emergents.
El projecte, que demoment no

té previst fer parada a cap altre
lloc, ha tingut un cost de 60.000
euros, 20.000 dels quals ha apor-
tat la conselleria de Cultura.Geo-
grafia Espriu és, efectivament,
l’únic encàrrec oficial de l’Any

Espriu, tot i que Xavier Bru de
Sala, el comissari, recorda que
caldria afegir-la a les composi-
cions que han participat en el
premi Cerverí a la millor lletra
de cançó publicada en català.
“Els vam proposar que en l’edi-
ció 2013 el premi es destinés a la
millor música amb text d’Espriu
–diu–, amb la qual cosa podem
parlar d’un total demig centenar
de composicions que queden lò-
gicament incorporades al re-
pertori de l’Any Espriu. El més
interessant és que mentre l’any
passat van entrar 3.300 persones
a votar al premi Cerverí, aquest
any ja ho han fet 120.000. Aquest
ha estat el millor indicador de
l’Any Espriu”, conclou.c

L’actor Albert Vidal fotografiat aquesta setmana a Barcelona

“No he tingut cap
determinisme
intel·lectual a l’hora
d’escollir uns versos
o uns altres”, diu
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Barcelona

H
a estat bufó, prín-
cep, fill d’un ós i,
com a home urbà,
va interpretar als

zoos de molts països –tancat en
una gàbia– la vida diària d’un
executiu. “Encara podria estar
fent aquella performance per
tot el món, però la vaig abando-
nar: l’arquetip al qual donava vi-
da va devorar el seu creador
–ell–, que va muntar una ofici-
na aVic igual que la gàbia on ac-
tuava als zoos”, confessa Albert
Vidal (Barcelona, 1946).
No ha estat l’única vegada

que l’èxit dels arquetips als
quals ha anat donant vida du-
rant una llarga carrera de qua-
tre dècades com a actor –sobre-
tot com a mèdium–, l’ha absor-
bit i buidat: algun d’aquests ar-
quetips, evoca, “s’ha convertit
massa ràpid en producte pels
festivals d’Europa”. Però Vidal
ha reaccionat a aquestes crisis
seguint el seu propi camí d’apre-
nentatge ple de simbolisme i
energies: fent performances on
s’enterrava durant hores i des-
prés renaixia. I ahir, aquests 40
anys de carrera, amb obres en
què ha estat actor, autor, di-
rector i productor, i peces com
El bufó,Almade serpiente,L’ape-
ritiu oEl príncep, van ser la base

per a una conferència-per-
formancede cinc hores –“neces-
sito trencar la barrera de les
dues hores per entrar en espais
de percepció que van més enllà
de la informació i que comen-
cen a ser espais de transmis-
sió”– a l’Institut del Teatre de
Vic que va titular La via sagra-
da de l’actor.
Un títol no gens estrany per a

un actor polièdric que ha practi-
cat el xamanisme industrial i el
tel·lurisme tàntric i ha viscut
cinc anys a Mongòlia, però que

també ha treballat amb Dario
Fo i en pel·lícules com Huevos
de oro o Sangre y arena. “Sortir
del teu món és una gimnàstica
molt saludable”, assenyala. I
parla del seumón: “En la via sa-
grada de l’actor el joc és elmitjà
i la finalitat el coneixement, no
poden anar deslligats. L’actor
és un transmissor d’estats lú-
cids de memòria. Mediatitza el
coneixement oferint el seu ofi-
ci, la seva persona, per servir de
pont”, diu. I subratlla que, “en
contrast amb la impressió gene-

ralitzada que l’actor ha de ser
un seductor, l’obstacle més
gran pel coneixement és l’ego.
Si no em buido no puc omplir-
me d’allò que vull conèixer”.
En aquest sentit, adverteix

que “avui el teatre que es veu a
la cartellera no pot evitar ser
una trista aura d’aquesta socie-
tat decadent, d’aquest moment
de total indignitat a nivell sobre-
tot d’organització social, de
com funcionem, de quins par-

tits ens representen, de quines
coses donem per bones. Hi ha
una degradació ètica i moral a
la qual miro de confrontar el
meu itinerari de creació exigint
molt de l’espectador. Avui par-
lar de la dignitat, espina dorsal
de la meva feina i de la sacrali-
tat de l’ésser humà, és revolucio-
nari”. La seva darrera peça, La
locura del poder, parla d’això, pe-
rò avisa que, tot i que ja l’ha pre-
sentada a Sant Sebastià, el pro-
cés de maceració per donar-li
forma serà llarg.c

Albert Vidal reflexiona sobre l’ofici de l’actor amb una conferència-performance a Vic

Elbufómístic

“L’obstacle més gran
per al coneixement és
l’ego; si no em buido,
no puc omplir-me del
que vull conèixer”


