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«El ‘clown’ exigeix sinceritat»
GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Pertany a una variant dels nous mo-
dels de família occidental. En el seu
cas, té una mare i dos pares: Olga
Jiménez i Albert Albà (fundadors de
la veterana companyia de titelles
L’Estaquirot) són els seus progeni-
tors biològics i Jango Edwards és el
seu pare artístic. El pallasso nord-
americà, origen de l’epidèmia de
clown que s’estén pels teatres de Bar-
celona, li va deixar beure una de les
seves pocions i Guillem, tot i la seva
timidesa (o gràcies a ella), ha tret el
clown que tenia a dins.

Aquest cap de setmana debuta al
Sant Andreu Teatre (SAT!) amb el seu
primer espectacle en solitari, Sket-
chofrenia, una paròdia de la dansa
contemporània. «El clown em sem-
blava un gènere superdifícil, expli-
ca. És un estil diferent dels altres,
molt personal, i exigeix molta since-

ritat. Amb Jango em vaig adonar
que no és només un estil teatral,
sinó una filosofia de vida».

Quan Guillem Albà era petit, els
seus pares el portaven de gira i ell
s’estirava sobre dues cadires i es que-
dava adormit durant la funció. Era
un nen callat que no es queixava i
en aquest silenci va créixer la seva
ànima de pallasso. Amb Toni Albà i
Sergi López rondant per la seva in-
fància a Vilanova, era gairebé inevi-
table que acabés sobre un escenari.

Després d’un periple, a vegades
descoratjador, pels teatres de Barce-
lona buscant una sala on debutar, el
SAT! li va donar una oportunitat. Ca-
sualitats de la vida, dissabte i diu-
menge actuarà després de les fun-
cions infantils de L’Estaquirot Tea-
tre. El clan de Vilanova segueix de
prop els passos del seu membre més
jove, però ara són ells els que s’as-
seuran a la platea. H

3Vilanova i la Geltrú, 1985 3
Debuta al SAT! amb
‘Sketchofrenia’, dirigit per Jango
Edwards 3 Solen emparentar-lo
amb Toni Albà (només són veïns).

Guillem Albà

temsí

Bardem veta els
mitjans estrangers
a Tòquio
CINE 3 Només els mitjans de co-
municació japonesos van poder
accedir a la presentació de No es
país para viejos, la pel.lícula per
la qual Javier Bardem ha guanyat
un Oscar. Segons la distribuïdora
Show Gate, va ser l’agent de l’ac-
tor qui va prendre la polèmica de-
cisió, similar a la que va deixar al
carrer la meitat de la premsa es-
panyola a Los Angeles en vigílies
dels Oscars.

José Corbacho
estrena ‘Cobardes’
a Màlaga
CINE 3 Després de l’èxit de Tapas,
José Corbacho presentarà la seva
pel.lícula sobre l’assetjament es-
colar al festival de cine de Màla-
ga, que se celebrarà entre el 4 i el
12 d’abril. En la secció oficial
competiran 15 llargmetratges es-
panyols, nou d’ells opere prime.
La direcció del festival ha elegit
aquestes 15 pel.lícules entre 50
candidates, i assegura que l’alta
presència de debutants reflecteix
la realitat del cine espanyol.

Madness se
suma al Sónar
més ‘bastard’
MÚSICA 3 La fusió de pop, reg-
gae i ska de la banda britànica
s’ha incorporat al cartell del
Sónar, que aquest any aposta pel
bastardisme musical i la música
electrònica feta per dones. Al fac-
tor femení del festival s’hi sumen
dues novetats: la londinenca
d’origen iranià Leila i les nord-
americanes Yo Majesty. El Sónar
se celebrarà a Barcelona del 19 al
21 de juny.

José María Pou encarnarà
Orson Welles al Festival Grec
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ELENA HEVIA
BARCELONA

L’obra de Richard
France mostra el
realitzador en la seva
decadència vital

El crític de cine
Esteve Riambau
debutarà com a
director d’escena

J
a fa un parell d’anys, quan
encara passejava l’exitosa ca-
bra d’Edward Albee per tot Es-
panya, José María Pou es va

enamorar d’una obra, Servidor vostre,
Orson Welles, de Richard France, que
el crític i director de cine Esteve
Riambau, una de les persones que
més saben en aquest país del direc-
tor de Ciutadà Kane, li va fer arribar.
Aquella trobada ha donat lloc a un
projecte que serà estrenat en la
pròxima edició del Festival Grec, en
què tots dos s’han implicat. Pou com
a protagonista absolut –l’obra comp-
ta amb dos personatges però és gai-
rebé un monòleg– i Riambau com a
director d’escena, de manera que
afegirà una faceta més al seu perfil
professional ja molt variat.

Encara que Pou està molt lluny
d’assemblar-se físicament a l’obès
Welles dels últims anys, és presumi-
ble que l’actor no jugui a la sem-
blança absoluta sinó més aviat a la
identificació per mitjà de la inter-
pretació. La peça, que dura poc més
d’una hora, va aconseguir un gran
èxit en la seva estrena parisenca el
2006 i ha estat sostinguda per grans
actors en diversos escenaris euro-
peus i nord-americans. En tot cas, es

tracta d’un obra idònia per a Pou,
tot un especialista en personatges
excessius.

REPRENDRE ‘DON QUIXOT’ / Servidor
vostre, Orson Welles presenta el realit-
zador nord-americà en la decadèn-
cia física i professional de la seva eta-
pa final, quan somiava inútilment a
reprendre el rodatge a Espanya de la
seva adaptació de Don Quixot, una
pel.lícula que va quedar finalment
inacabada juntament amb molts al-
tres projectes cinematogràfics. L’úl-
tim intent per reflotar aquest difi-
cultós rodatge li arriba a Welles, de
manera simbòlica, en forma de pu-
blicitat radiofònica de menjar per a
gats auspiciat per una empresa japo-

nesa. El patetisme, però també l’hu-
mor i els múltiples recursos de We-
lles, reals i inventats, per transfor-
mar la realitat formen la substància
de l’obra.

Richard France, l’autor de l’obra,
és abans que dramaturg un estudiós
del treball d’Orson Welles per a l’es-
cena, més desconegut per al gran
públic. Els seus assajos s’han ocupat
dels treballs fonamentals del realit-
zador al Mercury Theatre i de la seva
obsessió per l’obra de William Sha-
kespeare, que el va portar a fer reno-
vadors muntatges teatrals i memo-
rables adaptacions cinematogràfi-
ques, com Campanadas a mediano-
che –rodada a Espanya–, Otelo o
Macbeth. H

ARXIU / CÉSAR RANGEL

33 L’actor i director José María Pou, al seu domicili barceloní, el 2006.

BROADWAY AL
FUTUR GOYA

< Tot i que en algun moment
José María Pou va estudiar la
idea d’incloure l’obra sobre
Welles en la programació del
Teatre Goya, ja que ell s’ocuparà
de la programació artística a
partir del setembre, finalment no
serà així. Una altra peça, The
History Boys, d’Alan Bennet
–rècord de Tonys per a un
muntatge no musical a Broad-
way–, obrirà la renovada sala.

L’ALTRA ESTRENA


