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Barcelona

E
stà a punt d’estre-
nar a Londres
l’adaptació al tea-
tre –curiosa para-
doxa– de la pel·lí-

cula Shakespeare in love. Una
megaproducció darrere de la
qual hi ha Disney Theatrical
productions i que tindrà la seva
première mundial dimecres vi-
nent al Noël Coward Theatre
del West End. I està força con-
tent: “El text de la pel·lícula, de
Tom Stoppard, m’agrada molt,
i he tingut total llibertat i he
pogut triar el repartiment. Ha
quedat molt bé. I ja era hora
que fes una comèdia, res de co-
ses terribles ni assassins ni bo-
geria”, riu al telèfon Declan
Donnellan (Manchester, 1953),
un dels grans directors de tea-
tre europeus.
Tan gran, que la companyia

que va fundar juntament amb
el seu company Nick Ormerod
el 1981, Cheek by Jowl –que vi-
sita regularment Barcelona des
de fa anys–, crea avui les seves
obres en tres idiomes amb ac-
tors del Regne Unit, Rússia i
França. I precisament són fran-
cesos els que protagonitzen
l’obra de Donnellan que aterra
ara al Teatre Lliure, dins del
festival Grec, fins aquest diu-
menge: l’embogida sàtira sobre
el poder que és l’Ubu Roi d’Al-
fred Jarry.Un clàssic que conti-

nua sent trencador però al qual
Donnellan, a més, ha donat una
dimensió inesperada, fasci-
nant, ambientant-lo en l’ele-
gant sopar amb convidats
d’una família burgesa on, per
sota, discorren poderosos ins-
tints primitius –lascívia, poder,
complex d’Èdip– plasmats amb
escenes frenètiques, hilarants.
Amb vídeos, llums que esdeve-
nen corones i fins i tot una bate-

dora que serveix per fer una bo-
na lobotomia.
Així, doncs, el regne d’Ubú,

d’aquest monarca assedegat de
poder sanguinari, boig i ab-
surd, no és a la Terra sinó dins
nostre? “Ubú és una encarna-
ció d’una cosa que ja es trobava
en la imaginació del públic,
comvanpoder ser-hopersonat-
ges com Hamlet, Macbeth, Le-
ar o Iago. En aquest sentit, Al-

fred Jarry va fer el mateix que
Shakespeare, i per això Ubú es
va convertir en una icona, una
mena d’ombra de les nostres
parts més sinistres, repulsives.
Perquè tots som capaços de
qualsevol cosa. De vegades mi-
rem una notícia i pensem: ‘mi-
ra quina cosa terrible ha fet
aquesta persona malvada’”.
Com si nosaltres fóssim dife-
rents. No, tots som capaços de
tot, encara que per sort no ho
fem. És només la nostra elecció
el que ens atura, i no pas a Ubú,
de ser freds, cruels, brutals.
Com també és una elecció esti-
mar algú, i no un sentiment, ja
que no és elmateix que enamo-
rar-se”, respon Donnellan per
remarcar la força dels instints
que ens recorren.
Uns instints primitius, una

naturalesa dual, dividida, que
queda tapada per la civilitza-
ció. “Òbviament prefereixo viu-
re en un món civilitzat, amb la-
vabos i sense crims pel carrer,
però això requereix cert grau
de repressió que ens torna com-
pletament bojos, és un preu a
pagar. Som egoistes, vivim les
nostres vides partint d’estra-
nyes convencions, som éssers
ansiosos, bastant hamletians...
I és important mostrar-ho. I no
sorprendre’ns quan succeeixen
fets terribles o les coses no són
tan agradables com voldríem.
De fet, m’estranya que no hi
hagi més violència, perquè re-
sulta difícil acceptar la reali-
tat”, explica el director.
Sens dubte, diu, el seu Ubú

continua sent també una sàtira
sobre el poder. “I sobre la seva
banalitat. Jo voto. No sóc un
anarquista, prenc part en el pro-
cés democràtic. Però sé que la
prioritat número u dels polí-
tics, de tots, és el poder. I és
molt important recordar-ho”,
subratlla Donnellan. I afegeix
que hi ha una cosa instintiva en
tots en aquest desig de ser més,
de tenir més coses que el del
costat. “Iguals però amb una
miqueta més. En aquest sentit,
l’art pot ajudar-nos a transcen-
dir això fent-nos conscients.
Pot ser molt terapèutic”.c

COM HAMLET I IAGO

“Ubú encarna alguna
cosa que ja existia
en la imaginació del
públic, és una icona”

Una escena d’Ubu Roi, que es representa fins diumenge al Teatre Lliure

LA NOSTRA PART SINISTRA

“És una ombra
de les nostres parts
més repulsives; tots
som capaços de tot”

JOHAN PERSSON

Lacrisi segonsSanchis Sinisterra
]Un tità, Prometeu; un
jubilat grec, Dimitris
Christulas, que es va suïci-
dar davant el Parlament
per no viure furgant les
escombraries, i un premi
Nobel d’Economia, Joseph
Stiglitz, que va ser asses-
sor de Clinton i que avui
és una de les veus més
crítiques amb el sistema
actual, han inspirat José
Sanchis Sinisterra a Barto-

lomé encadenado. Una
obra sobre la crisi actual
que es podrà veure des
d’avui i fins diumenge al
Teatre Grec dirigida per
Antonio Simón. Seran 21
intèrprets en escena encap-
çalats per Manel Barceló i
Lluís Soler, que encarna
Bartolomé sobre una enor-
me columna de sis metres
d’una de les grans obres
inacabades per la recessió.

DeclanDonnellan porta al Grec la seva aplaudida i fascinant
versió de l’Ubú d’Alfred Jarry ambientada en una família burgesa

Els instintsd’Ubú


