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Teatre Coordina  

Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Amb el suport de Codorníu

DOS REFERENTS

‘MACBETH’

Declan Donnellan veu paral·lelismes 

evidents entre la família Macbeth 

i la família Ubú, però la de Jarry, a 

diferència de la de Shakespeare, té 

descendència.

‘FESTEN’

Per copsar millor aquest Ubu Roi 

podríem revisar el film de Thomas 

Vinterberg Festen, o recordar la gran 

versió que van fer Pablo Ley i Josep 

Galindo al Romea fa vuit anys. 

Declan Donnellan és gairebé un 

director català. Estrena tant o 

més aquí que molts dels seus 

col·legues locals. Fins i tot, 

assegura mig en broma, no 

descarta muntar una obra amb 

“actors espanyols” –començarà 

amb un workshop durant la seva 

estada i qui sap què pot 

passar–. Per ara, diu, en té prou 

amb les produccions que 

engega en anglès, rus i francès. 

Poca broma, tanmateix. Poca 

broma, també, amb l’Ubu Roi 

d’Alfred Jarry que ens porta el 

festival Grec, perquè ha decidit 

capgirar de cap a peus el clàssic 

del teatre de l’absurd. Sí, 

tindrem pare i mare Ubú 

maquinant mil falòrnies per 

assolir el poder de Polònia. Però 

el punt de vista no serà 

el seu, sinó el del fill 

El fill dels Ubú agafa la càmera
Declan Donnellan situa el clàssic d’Alfred Jarry en una llar burgesa per reflexionar 
sobre el nostre potencial violent. Andreu Gomila interroga el director anglès

de la parella, que contemplarà 

atònit el desgavell familiar.

Donnellan ha pensat en 

alguna cosa així com el  

“terrorífic” dinar de Nadal, en 

una família embrancada “en 

una guerra sagnant”. “Aquesta 

obra és un volcà”, remarca 

l’anglès, que ens confessa ser 

un habitual de les depressions 

nadalenques. “N’hi ha que es 

deprimeixen per Nadal i n’hi ha 

que ho fan per Cap d’Any: jo sóc 

dels de Nadal”, confessa.

“A la gent li agrada llegir sobre 

els assassinats als diaris. I li 

agrada perquè pot agafar 

distància amb els fets, amb la 

gent que comet els assassinats 

i dir: ‘jo no sóc com aquests’. I 

la gent pot creure que és bona, 

cosa que ja està bé, perquè ha 

triat no matar”, reflexiona 

Donnellan. Això, no obstant, no 

amaga “el potencial violent, de 

depravació, que tots portem a 

dins”, rebla. 

La modernitat d’aquesta obra 

de 1896 rau en què els 

personatges sempre es 

comporten d’una manera 

inesperada, “reaccionen a la 

contra”, diu el director. Jarry 

dispara contra el poder, el 

caricaturitza, el rebaixa, cosa 

que provoca fascinació en 

Donnellan. I per estar a l’altura 

del text ha fet que sigui el fill de 

l’estrafolària parella qui narri la 

història. El petit dels Ubú, 

càmera en mà, ens oferirà una 

versió paral·lela de la història. I 

no deixarà canya dreta: és un 

teenager sense pèls a la llengua.

Ubu Roi serà al Lliure de 

Montjuïc del 17 al 20 de juliol.


