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'BORIS VIAN...', un cabaret literari sobre un rebel 

• L'espectacle mostra les arrels d'un contestatari a través de 14 cançons

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECTOR: Xavier Albertí
TEATRE: Sala Muntaner
ESTRENA: 14 d'abril

La sala Muntaner recupera un dels grans creadors maleïts del segle XX, el francès Boris Vian (1920-
1959). Poeta, novel.lista i dramaturg, Vian és un autor pràcticament desconegut a Espanya, on Ricard
Salvat va dirigir el 1963 la seva obra Schmürz. Boris Vian, constructor d'imperis mostra, a través de 14
cançons, alguns comentaris i un muntatge molt teatral, les arrels iròniques, contestatàries i
compromeses d'un rebel que va ser chansoniere i músic de jazz.

Oriol Genís interpreta en la doble condició d'actor i cantant les peces d'aquesta obra, estructurada com
un cabaret literari, amb Xavier Albertí al piano. Durant poc més d'una hora i en un ambient
buscadament intimista, Albertí i Genís afronten els temes de Vian, que tenen una cuidada traducció (i
versió) al català de Josep Maria Vidal. Temes que tracten dels complexos de l'individu, dels esnobs, de
la beguda, d'un fabricant de bombes, etcètera. L'obra té grans moments, com el del Tango de la
carnisseria i aquells en què està present l'ombra de Kurt Weill.

Funciona la corrosivitat de l'espectacle, que en més d'un moment provoca un riure còmplice amb
l'espectador. L'obra té a favor el bon treball de l'actor i la facilitat amb què Albertí (excel.lent pianista)
comunica estats d'ànim al públic.

El muntatge té una gran teatralitat i aconsegueix jugar amb l'espectador i trencar el concepte de recital.
A poc a poc la ironia es fa cada vegada més present i acaba calant en el públic el posicionament de
l'autor respecte de la societat i de tots aquells que la dirigeixen.

Xavier Albertí.
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