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Víctor Àlvaro porta a l’Almeria Teatre ‘UBÚadella’, una sàtira sobre la trajectòria del gran bufó d’Els Joglars

AlbertBoadella, el nou reiUbú
JUSTO BARRANCO

Barcelona

A lbert Boadella va uti
litzar el delirantUbú
rei creat per Alfred
Jarry per satiritzar
JordiPujol iposaren

solfa el pujolisme. Jarry va obrir
les portes al teatre del segle XX
amb una irreverent paròdia de
Macbeth presidida per un rei em
bogitàviddepoderidedinersperò
tambécovard, escatològic, infantil
iamoral, iambunadonaqueelma
nipula. Una sàtira sobre el poder i
l’avarícia que ha estat contínua
mentutilitzada.Boadella,aOpera-
cióUbú iUbúPresident, vaconver
tir Pujol en l’Excels, un dirigent
que primer visitava el psiquiatre
perticsincontrolatsidesprés,enla

revisitació de l’obra, perquè no se
l’entenia quan parlava. Però ara
qui converteixen enUbú és elma
teixBoadella.VíctorÀlvaro,direc
tor de l’Almeria Teatre, ha escrit,
dirigeix i protagonitzaUBÚadella,
unafarsasobreeldirectorcatalà,la
sevatrajectòria i relacióambelpo
der, que s’estrenaràel 21 enaquest
teatredeGràcia.
Enlanovapeçasatírica,quepre

ténserunabufonadasobreungran
bufó, el protagonista, UBÚadella,
en decadència i exiliat a Ibèria, on

ostenta un dels càrrecs més alts a
què culturalment pot aspirar –Bo
adellaés l’actualdirectordelsTea
tros del Canal de la Comunitat de
Madrid–, es resisteix a anar al psi
còleg. Però l’obsessiona l’opinió
que els polonesos, els seus ante
riors súbdits, tenen d’ell. De fet,
descobreix que la premsadePolò
nia ja no parla d’ell tot i els seus
exabruptes, un dels càstigs més
gransquepodiarebre... aixíqueha
de tornaraconquerirPolònia.
El seu seguici està representat

per figures que fan referència a les
sevesetapesalsJoglars–comFon
si, Fontserè i hi haunpersonatge,
Espe, que representa l’última eta
pa, lesobsessionsquetéaElCanal.
El seu seguici l’odia però l’admira,
de vegades l’ajuda a obtenir el po
der i de vegades intentarà aniqui
larlo. Tot explicat amb un ves
tuari molt bàsic, semblant al
d’OperacióUbú i imitant almàxim
elcreador.
Víctor Àlvaro, de la companyia

Gataro, que l’any passat va fer una
versió cabaretera del musical Flor
denit,diuquelaidead’unirUbúrei
iBoadella li rondava faunadècada
i que en recuperar el projecte ha
trobat “articles de gent que justa
ment li recrimina a Boadella que
s’està convertint en unUbú, en un
dels seus personatges”. Per què?
Àlvarodiuque“semblaque laseva
dona actual va provocar un canvi
en lamanerade relacionarse amb
la companyia, ho diuen els que hi
eren abans de l’obra La torna. La
Casa Nova, que havien recuperat
entre tots i on feien els stages, de
sobte es tanca. El mateix Boadella
diuqueesvaenamorar ivacanviar
d’hàbits,queesvansegrestar l’una
l’altre. Hihaunasemblançaambla

relació entre el pareUbú i lamare
Ubú. I Boadella ja és molt ubuesc
per l’escatologia i la seva afició a
ensenyar el cul. D’altra banda,
també fa la seva espiral ascendent:
comença a ser unmembremés de
la companyia i al final se la queda i
ostenta la direcció durant trenta
tants anys fins que decideix abdi
car majestuosament en Fontserè
perquè ell puja un esglaó més
amunt, en la direcció dels Teatros
delCanal”.
Quant a la qüestió catalana de

Boadella,diuque“nohevolgutfer
neungramassa,perquèrebaixarí
em el personatge i ell és més gran
que això”. “Si ens centrem que si
CatalunyaiquesiEspanya...queda
tot en una anècdota de la qual ell
intenta treuremoltaprofit última
ment però que és un factor més
d’unatrajectòriamésgran.Laseva
trajectòria teatral és més impor
tant que el que està dient ara”, re
marca. Iexplicaqueconsideraque
“hihabufonsquediuenelquepen
sen malgrat tot, però que ell és un
bufó que buscamés l’aplaudiment
i la rialla, i de fetmoltes vegades se
li escalfa la boca per l’audiència
que té, perquè riguin. És un bufó
escènic,d’altres sónmésmilitants.
Cadaunhad’escollirsivolserbufó
i quina mena de bufó”. I reconeix
que “l’admiro tant com ell deu ad
mirarDalí,PlaoPujol,perquènoli
dediques un espectacle a una
persona que d’alguna manera no
admires”.!
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Una imatge d’UBÚadella, que es representa a l’Almeria Teatre

Al’obra,UBÚadella
viuexiliataIbèria
obsessionatper
l’opiniódelsseusantics
súbdits,elspolonesos


