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“M’he salvat de la
crema”
Joan Ollé no es considera un autor
de moda, tot i el seguit d’estrenes
que porta. Tot al contrari, creu que
és un supervivent: “Em considero
un dels directors que poden fer tea-
tre”. I no s’està de parlar del que
ningú no gosa dir en públic: “El
meu amic Mesalles es va suïcidar
perquè no se li va donar l’oportuni-
tat de fer teatre. Pere Planella està
totalment allunyat dels circuits co-
mercials perquè algú ha decidit que
no sap fer teatre. El senyor Ricard
Salvat fa molts i molts anys que no
fa teatre... Jo he tingut una sort
enorme. M’he salvat de la crema. El
Salvat, amb les eines de l’època, va
educar la societat teatral catalana. I
ara se’l considera... Crec que és un
luxe que avui encara pugui fer tea-
tre. I sembla que hagis d’anar de-
manant disculpes per treballar”. Als
52 anys i amb una trajectòria im-
portant, ja no li caldria.
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Entrevista: Joan Ollé Dirigeix ‘Yvonne,princesadeBorgonya’alLliure,
unaobradeGombrowiczquedefineixcomun“‹Hamlet›debroma”

“Darrereunatragèdia
semprehihaunafarsa”

Andreu Gomila
BARCELONA

Joan Ollé porta un any imparable.
Va dirigir la cerimònia inaugural de
la Fira de Frankfurt, ha estrenat un
magnífic Coral romput i avui arri-
ba al Teatre Lliure amb una peça ge-
nial, Yvonne, princesa de Borgo-
nya, de l’escriptor polonès Witold
Gombrowicz, l’autor de Ferdydur-
ke o Pornografia, que va enlluernar
Europa als anys 60. Ollé ha muntat
l’obra amb Ivan Benet, Joan Angue-
ra, Àngels Poch, Lluís Marco i Rosa
Muñoz en els papers principals.

‘Yvonne’, en aparença, sembla una
obra tonta.
És un conte portat al teatre. Hi ha
prínceps i granotes. Hi ha una cla-
ríssima al·lusió a la tragèdia sha-
kespeariana, a Hamlet. Hi ha refe-
rències al drama romàntic, al vode-
vil. És almenys un tres per un, on
no hi ha unitat d’estil, va basculant
d’un lloc a l’altre, els registres del
llenguatge tan aviat són d’una
sumptuositat shakespeariana com
d’una col·loquialitat de barri baix.

¿És una mescla entre el Shakespe-
are tràgic i el còmic?
El referent és Hamlet. El protago-
nista és un príncep filòsof, que no
para de fer sil·logismes, que inter-
preta el món a partir del principi
del perpetuum mobile. També hi
ha el rei assassí, i la mare, la reina.
Hi ha fins i tot Ofèlia, i Horaci. És
un Hamlet de broma... A la gent de

l’Est els agrada ser irrisoris amb
els grans temes: darrere una gran
tragèdia sempre hi ha una enorme
farsa. Si hi ha una paraula que po-
dria escaure-li a Yvonne és “farsa”.

Gombrowicz va escriure aquesta
obra als anys 30, amb tot el que es-
tava passant a Europa. Ell, deixeble
de Wittgenstein, tenia una gran ca-
pacitat per abstreure’s...
És deixeble de Wittgenstein, que és
el filòsof de la paraula. La realitat
immediata dels 30 no queda reco-
llida. En canvi, sí que hi ha el gran
tema de la paraula: tu ets allò que
jo decideixo que siguis. El tema de
fons de l’obra és la no-personalitat,
la impossibilitat de la personalitat.

Una de les coses que retrata molt bé
l’obra és la baixesa del poder.
Hi ha molt de Maquiavel. Primer,
allò recargolat dels mecanismes del
poder. En un moment donat, el rei
diu: “S’ha de matar amb altivesa,
no amb baixesa”. I llavors parla del
crim perfecte, però del crim perfec-
te tonto, que és incastigable, per-
què significa convocar les forces de
l’atzar. És com dir: convidem un
coix a fer la marató d’El Corte In-
glés. És molt probable que es mori. I
per altra banda hi ha una altra cosa
molt maquiavèl·lica, que és el dis-
seny del propi futur. El príncep
d’Ivonne se’n dissenya un: com que
és més poderós que la resta deci-
deix no ser víctima de les lleis co-
munes, com la bellesa. S’avorreix i
vol que passi alguna cosa.

enigma i un mirall. I en el seu silen-
ci, i en el seu comportament anti-
social, ens diu què som nosaltres
sense paraules. El silenci d’Ivonne
ofèn per dues coses: perquè el go-
vernant no té la satisfacció oral
que necessita, que li diguin altesa i
li facin reverències, i perquè el si-
lenci d’Ivonne porta el rei a recor-
dar que ha sigut un violador i un as-
sassí. Té gràcia que la gran culpa
del rei sigui matar una nena i la de
la reina escriure versos.

És una obra amb moltes claus?
Sí, amb moltes paraules claus, com
por, altivesa, frivolitat. Gom-
browicz fa evolucionar les parau-
les. Per exemple, diu que Ivonne és
lletja, per després dir que potser no
és tan lletja, sinó una mica trista, o
potser està irritada. Ens exposa
com dissequem la gent en atorgar-
los un qualificatiu.

Gombrowicz va ser un autor molt
popular als anys 60, però no hi ha
gaire gent que el conegui avui.
No en sóc cap expert. És un autor
amb una personalitat pròpia. M’in-
teressa, d’altra banda, el caldo de
cultiu dels anys 30. Crec que té a
veure amb Víctor o els nens al
poder, de Roger Vitrac, o amb
Lorca. Són uns anys d’aspiració a
un teatre que ningú no sabia com
quallaria, amb l’aprenentatge del
surrealisme, del pirandellisme.
Són uns anys de gran convulsió.
Gombrowicz fa una obra malgirba-
da voluntàriament. ■

A l’acte I diu: “Sóc prou ric per pro-
metre’m a la més espantosa de les
misèries. ¿No em pot seduir la llet-
gesa?”.
El príncep desafia els tòpics. A la
lletja, a Ivonne, li claven l’adjectiu
de lletja, però aviat passa a ser un

Joan Ollé destaca els cops amagats de la peça de Gombrowicz, plena de petits detalls i un llenguatge que demostra l’herència de Wittgenstein ■ JOSEP LOSADA

L
es sessions monote-
màtiques corren el
risc de fer-se farrago-

ses si no s’hi troba l’equili-
bri adient, però aquest no
va ser el cas de la jornada
que recentment va tenir
lloc a Manresa al voltant de
Dolors Viladrich. Amb el
protagonisme de la cobla
Montgrins, l’eix de la troba-
da pivotava en la presenta-
ció del disc Il·lusions amb
el qual la compositora es
converteix en un dels pocs
creadors per a cobla que
veuen editada gairebé la
totalitat de la seva obra.

El programa de tarda a
la Plana de l’Om va comp-
tar amb la dosi justa de
musicalitat i exhibició in-
terpretativa i va jugar un
equilibri perfecte amb les
obres de l’homenatjada.
Davant d’un públic lliurat a
una formació instrumental
que trencava amb aquesta
actuació un llarg parèntesi
de presència a Manresa,
Jordi Carreras va brillar
amb una Mimosa de Bou

esplèndida mentre que el
tutti de cobla es compli-
mentava amb una magnífi-
ca Fausta de Puigferrer,
peça massa escadussera
de les programacions.

Ja al Teatre Conservatori,
els Montgrins es van apun-
tar encerts magnífics en re-
cuperar la sardana Aquest
mar tan blau, d’un Joan
Pons de qui ja és hora que
es repassi el seu preciosista
catàleg, i en revisar l’espec-
tacular La brema (en català
normatiu, la verema) de
Pere Rigau, de qui el solista
de tible Marcel Artiaga va
fer una acurada versió al
més pur estil belcantista,
tant pel caire de la interpre-
tació com per la posada en
escena. Amb un deix massa
desmanegat en obres de
caire més cambrístic, com
Núria d’Agustí Borgunyó o
l’esmentada de Pons, la
cobla va exhibir la seva ge-
niüda genialitat en sardanes
com Alt Empordà de Vila-
desau i Alegroia de Moner,
mentre que es va posar el
públic a la butxaca amb la
previsible i poc imaginativa
propina de La santa espina. I
és que hi ha rutines que no
estaria de més revisar.

Tocs de
cobla
JosepPasqual

‘Belcanto’
aManresa

La cobla
Montgrins
s’apunta encerts
magnífics


