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"M'agenollo només davant una persona humana" 

• Aquest 'bufó espiritual' fa aixecar el públic del TNC de la butaca amb 'El Príncep'

NÚRIA Navarro

Barcelona, 1946
'El Príncep' es representa al TNC fins diumenge que ve

En Albert Vidal la vida és creació i la creació, vida. S'ha tancat en gàbies de 40 zoos; s'ha enterrat; ha
conviscut amb carronya; s'ha despullat en una església murciana; ha buscat al Níger, l'Índia i Mongòlia
la memòria ancestral de l'home. I ha arribat a algunes conclusions. Gairebé totes són a El Príncep.

--¿Comencem pel començament?
--Als 7 anys ja se'm van barrejar dos ideals: el d'aquest gran bufó que va ser Chaplin i el del doctor
Albert Schweitzer, que cuidava els negrets del Congo. Volia ser meitat histrió i meitat ésser espiritual.
Doncs aquesta combinació es reflecteix en el meu espectacle El Príncep, que és un ésser androgin
anterior a la separació del bé i del mal. I, per tant, és un personatge innocent...

--Sempre ha fet el que li ha donat la gana, ¿oi?
--Jo vaig seguint aquest riu intern que tots portem a dins, sense considerar què és convenient o no ho
és. Em guia una llum interior d'amor i d'esperança en l'ésser humà. I com que la meva actitud és pura,
no veig res que em sigui prohibit.

--El seu currículum impacta. Es va tancar dies en una gàbia de zoo.
--En gàbies de 40 zoològics del món. D'alguna manera, els personatges que creo es converteixen en els
arquetips que dirigeixen la meva vida.

--¿...?
--L'art no és el que està penjat d'una paret, és la nostra manera de mirar, d'avançar i de transmutar-nos
gloriosament segon a segon. Aquesta capacitat metamòrfica, que se li ha atribuït a Llucifer, és una
capacitat humana. Jo he passat per serp --a Ànima de serp em vaig enterrar en tres tones de terra--, i
vaig iniciar un viatge a les tenebres, que vaig reflectir a Mundo, demonio y carne.

--¿Va ser quan es va despullar en una església murciana?
--Aquella església estava dessacralitzada. Jo veia estàtues despullades a les catedrals i pensava que hi
havia una puresa en la nuesa del cos.

--El bisbe no va pensar igual.
--No sóc un provocador. ¡Sóc el tio amb més bona fe del món! Passa que a la societat hi ha molta
malaltia, perquè hi ha molta ignorància. Celebro aquest canvi polític a Catalunya i a Espanya, perquè
confio que se li torni al poble la cultura i la dignitat.

--¿Es va exiliar per aquell robatori col.lectiu?
--He emprès diversos exilis culturals. El primer en el franquisme. Vaig anar a París seguint la senda dels
elefants. Després, entre el 1977 i el 1984, aquí hi va haver una creativitat excepcional. Però va arribar el
desencant i vaig aguantar fins al 1996. Vaig marxar a l'Índia i Mongòlia.

--¿Què se li va perdre a Mongòlia?
--M'hi van portar uns cants tel.lúrics que vaig descobrir a inicis dels 90. A Ulan Bathor vaig contactar
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amb cubans que hi havien anat quan Cuba estava bé amb Rússia. Vaig conèixer els mestres de khoomii
i la meva dona, que fa sis mesos em va donar una criatura que es diu Noè.

--Li passen coses tan estranyes...
--Si parlés... Aquí, a la masia, un dia em va posseir un esperit molt potent i vaig trencar una cadira. El
vaig dominar i vaig refondre la fusta.

--¡Què diu ara!
--I a l'Àfrica, on vaig treballar amb una conductora de cerimònies de possessió, enmig del Sahel, vaig
sentir com em queia al damunt una pell d'elefant. Em vaig espantar tant que vaig oposar tota la meva
energia a aquell esperit. I vaig guanyar, perquè sóc bastant acròbata.

--Aterridor.
--No conec la por. Tot això forma part de l'obrir-se al coneixement. La possessió és una cosa científica.

--¿Científica?
--Hi ha catalitzacions d'energia que defineixen uns ADN, que són fórmules químiques i elèctriques. Si
tens aquesta capacitat, tens accés al coneixement. Per mi, el coneixement és l'entrega que fas de cor i
esperit per conèixer una cosa. I de seguida veus com el nostre cos reflecteix el cosmos. Som infinits.
Som déus.

--Perdó. ¿Vostè pren alguna cosa?
--¿Drogues? Tenen sentit si s'utilitzen de trampolí del coneixement... Però, com deia, només crec en un
déu que sigui capaç d'estimar el seu contrari. Això s'assembla una mica a l'arbre del coneixement, ¿no?
Jo he provat aquesta fruita i només m'agenollo davant una persona humana.

--N'hi ha que són mestres.
--He tingut la sort de treballar amb Jacques Lecocq, Dario Fo i Kazuo Ohono. Però també vaig trobar a
Mongòlia un mag que convoca esperits d'animals amb la seva flauta. Li vaig fer un cant tel.lúric i em va
demanar que treballéssim junts. Vam gravar el caos més harmònic.

--¿Caos harmònic?
--Un altre caos harmònic va ser la meva experiència en una presó mongola. El coronel em va deixar
ensenyar cant tel.lúric als presos... 


	"M'agenollo només davant una persona humana"
	• Aquest 'bufó espiritual' fa aixecar el públic �
	NÚRIA Navarro



