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Ho ha dit! I tot just començar!
Els espectadors encara no
s’ho poden creure del tot
i continuen fregant-se les
orelles incrèduls, però el
cert és que només iniciar-se

RAMON OLIVER

DECLAN DONNELLAN I CHEEK BY JOWL ENS CONVIDEN A UN ELEGANT

PERÒ PERILLÓS SOPAR A CASA DE LA FAMÍLIA UBÚ

La terrible venjança
del nen de casa bona

públic, ni cap altre públic
mínimament respectable.
Esclar que, a mesura que
l’obra va avançant, l’impacte
de la paraula inicial es va
esvaint davant l’escàndol
de tot el que ve després.
L’enrenou és tal que la
representació d’aquesta faula
grotesca sobre l’ambició de
poder directament inspirada
en l’obra que Shakespeare
va dedicar al matrimoni
Macbeth i a la carrera
criminal que posa en marxa
per obtenir i mantenir la
corona, s’ha d’interrompre
unes quantes vegades. Això
sí: els crits entusiastes que
deixen anar els modernets
avantguardistes fan tant
de soroll com els dels
espectadors ofesos. I fan
preveure ja el destí d’una obra
que ben aviat serà qualificada
de predecessora del teatre de
l’absurd, del dadaisme, del
surrealisme i, sens dubte, de
tot el teatre de sàtira política
del segle XX.

Ara ja estem curats d’espants
Per no moure’ns de casa, no-
més ens cal recordar la ma-
nera com els Joglars de Boa-
della van reconvertir el text
de Jarry en aquell llegendari

Ubú president capaç de treure
de polleguera el més honora-
ble dels nostres honorables.
O les titelles que Joan Miró
i Joan Baixas van crear per
aMori el Merma, tot partint
dels inconfusibles dibuixos
amb què Jarry havia definit
l’estètica de la seva obra. I ja
posats, cal tenir clar que les
arrels d’aquella Polònia te-
levisiva que tant us fa riure
es troben també en el regne
de Polònia que Ubú conver-
teix en una dictadura plena
de disbauxa. Que vol dir, d’al-
tra banda, que –i com acos-
tuma a passar en aquests ca-
sos– els fills creatius de Jarry
i les revolucions escèniques i
culturals que han tingut lloc
des de la primera aparició del
pare Ubú han neutralitzat ja
la força provocadora de l’o-
riginal: avui en dia, sentir la
paraulamerda al teatre ja no
provoca escarafalls. Però, qui
cregui que Ubú ha deixat de
ser capaç de sorprendre’ns és
perquè encara no ha vist el
que n’ha fet aquest gran geni
de la direcció teatral que es
diu Declan Donnellan. I que,
mà a mà amb l’escenògraf
Nick Ormerod i l’extraordi-
nària companyia Cheek by
Jowl que ambdós dirigeixen,

UBU ROI

D’ALFRED JARRY. DIR.: DECLAN DONNELLAN . CIA. CHEEK BY JOWL. INT.: XAVIER
BOIFFIER, CAMILLE CAYOL, VINCENT DE BOÛARD. DATA: FINS AL 20/7. LLOC: TEATRE
LLIUREMONTJUÏC. PG. SANTAMADRONA, 40. METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 922
892 770. PREU: 30€. HORARI: 20.30H.

La companyia Cheek by Jowl reinventa l’avantguardista obra d’Alfred Jarry. FOTO: JOHAN PERSSON

la representació de l’obra
Ubu Roi escrita per aquest
jove orfe de vint-i-tres anys
que s’anomena Alfred Jarry
–i que, des que van morir
els seus pares, es dedica a
dilapidar la fortuna familiar
amb les més variades

extravagàncies creatives–,
Pare Ubú ha deixat anar un
sonor “Merda!” a l’escenari,
ben alt i ben fort. I això, el
públic reunit al Théâtre de
l’Œuvre de París el 10 de
desembre del 1896 no ho
havia sentit mai: ni aquest
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Postdata: sempre t’estimaré

PROPOSTES

Quan ell, Gérard Depardieu, es va
convertir en una gran estrella fa ara
quaranta anys gràcies a la pel·lícula
de Bertrand Blier ‘Los rompepelotas’
(després arribarien ‘Lamujer de
al lado’, ‘Novecento’, ‘Cyrano’ o la
recent ‘Welcome to New York’, per
esmentar només uns pocs títols de
la seva sucosa filmografia), ella,
Anouk Aimée, ja era tot unmite del
cinema europeu que havia exercit
demusa de Fellini (‘La Dolce Vita’,
‘8 1/2’) Demy (‘Lola’) i Lelouch (‘Un
hombre y unamujer’, cim del cinema
romàntic dels anys seixanta que li
va proporcionar lesmés altes cotes
de popularitat). Però, curiosament,
al llarg del temps que ha passat des
de llavors, no hi ha hagutmanera
que Aimée i Depardieu coincidissin
en una pantalla. Aquesta trobada
no s’ha pogutmaterialitzar fins que
unes cartes d’amor escrites al llarg
demés demig segle per una parella
d’enamorats d’aquells que estan
destinats a no viuremai junts però a

estimar-se i entendre’s sempremolt
més del que ho fan altres parelles
que comparteixen la seva vida, els
ha ajuntat en un escenari. El cas és
que, si féssim la llista de celebritats
mundials que han llegit aquesta
correspondència des que l’autor, A.R.
Gurney, va estrenar l’obra el 1988,
no acabaríemmai. Però poques
d’aquestes celebritats han sigut tan
reincidents com Aimée, que el 1990
es posava per primer cop a escriure
amb la cal·ligrafia del personatge
deMelissa. I que, des de llavors,
hamantingut relacions epistolars
amb Bruno Cremer, Jean-Louis
Trintignant, Philippe Noiret, Jacques
Weber i Alain Delon; tots ells han
sigut l’Andrew abans que Depardieu
vingués a ocupar el seu lloc.
LOVE LETTERS. D’A. R. GURNEY.

DIR.: BENOÎT LAVIGNE. INT.: GÉRARD

DEPARDIEU I ANOUK AIMÉE. 19/7. AU-

DITORI PARC DEL CASTELL. PERALADA.

TEL.: 902 374 737. PREU: 35-65€.

HORARI: 22H.

Depardieu i Aimée, carta a carta. FESTIVAL DEI DUE MONDI/ ML ANTONELLI AGF

No pot ser pas casualitat. Si
Sergi Belbel comença el seu
muntatge de l’extraordinària
obra de Harold Pinter ‘Old ti-
mes’ amb una versió instru-
mental d’una superba cançó
de Cole Porter, deu ser per al-
guna cosa. I quan t’adones que
aquesta cançó no és altra que
‘Every time we say goodbye’,
no et costa gaire lligar caps:
“Cada cop que ens diem adéu,
moro unamica; cada cop que
ens diem adéu, em pregunto
unamica per què ho fem”. Vet
aquí com, d’unamanera gai-
rebé latent (al cap i a la fi, l’es-
pectador potser ni identifica el
tema ni té per què saber de què
va la lletra), Belbel ha introduït
com a preàmbul de l’especta-
cle una cançó plena demelan-
gia que parla de separacions i
retorns, d’incertesa i de mort.
Que, d’altra banda, és tant com
parlar dememòria, rememo-
ració, oblit i record, els temes
que recorren el subjugant text
de Pinter. Això sí: Belbel co-
mença també el seu especta-
cle fent quelcom que gairebé
sembla contradir les paraules
de l’autor. Pinter apostava per
reafirmar l’aparença inicial de
realitat de les seves obres, per
tal d’anar-la desmuntant des-
prés gradualment. Belbel, per
contra, introdueix de cop l’es-

pectador en una impossible
escenografia panoràmica del
tot irreal, a estones enigmàti-
cament bella, però també força
qüestionable i un xic incòmoda.
I aquesta escenografia de sofàs
duplicats no deixa de ser una
prova de les contradiccions so-
vint no del tot ben resoltes en
què es mou l’espectacle.
Belbel és ben fidel a Pinter i a
la seva singular reinterpretació
de la cultura més genuïnament
‘british’, en la qual caben –per
esmentar uns quants noms
emblemàtics– des de la ironia
de Noël Coward fins als sòli-
dament construïts diàlegs de
Terence Rattingan, tot passant
pel cinema de postguerra ple
de clarobscurs signat per Carol
Reed (la seva estupenda pel·lí-
cula ‘Llarga és la nit’ juga aquí
un paper fonamental). Però
alhora es deixa arrossegar una
mica massa per la seva pròpia
passió per la comèdia i la ne-
cessitat d’omplir de lleugeresa
allò que podria semblar d’una
densitat excessiva. La seva dis-
cutible i valuosa aproximació a
Pinter (ben defensada pel trio
protagonista; especialment
per unamolt pinteriana Sílvia
Bel) crea així unmés fàcil vin-
cle amb el públic. Tot i que cau
puntualment en la sobresa-
turació de pinzellades humo-
rístiques ja no tan subtilment
‘british’ com les apuntades a
l’original. Sala Beckett.

VELLS TEMPS
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVERfa tres dècades que transfor-
ma la visió que el món tenia
de Shakespeare.

Protegiu-vos de les criatures!
Sabíeu que els orígens d’Ubú
són en una petita obra que
Jarry va escriure quan tenia
quinze anys, i que va dedicar
a un mestre seu per qual
sentia una especial mania i
que considerava com a símbol
d’allò més grotesc que es
por trobar pel món? Doncs
Donnellan (que, per cert, està
a punt d’estrenar la versió
teatral de Shakespeare in
love) sí que ho sabia. I ho ha
tingut molt present a l’hora
de construir un muntatge
de l’obra que ja no té lloc
al regne de Polònia, sinó a
l’interior color crema de la
molt burgesa mansió (tant,
que al molt influent crític
de The GuardianMichael
Billington li recorda el
Buñuel d’El discreto encanto
de la burguesía) on resideix
la família Ubú.
Donnellan té molt clar que

quan parlem de la innocència
de la infància, ens oblidem
amb massa facilitat de la seva
capacitat per ser cruel. I com
a mostra, només en caldrà
veure tot el que es disposa a
fer amb la càmera a la mà el
molt edípic i molt rancorós
fill adolescent dels Ubú, al
llarg d’un sopar que promet
tallar-nos la digestió a cops
d’humor salvatge i teatre
fora de sèrie.


