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La melangia de Meritxell 
Gené arriba a Cadaqués 
La cantautora lleidatana Meritxell Gené recupera 
la figura de Màrius Torres avui al Festival 
Internacional de Música de Cadaqués. Gené hi 
interpretarà temes del seu últim disc, Així 
t’escau la melangia (2013), en què versiona 11 
poemes de Torres per retre-li un homenatge. El 
concert comença a dos quarts de vuit del vespre.

Tres recitals de piano posen 
ritme a Torroella de Montgrí
El Festival de Torroella de Montgrí viurà una 
setmana intensa protagonitzada pels pianistes. 
Les germanes Katia i Marielle Labèque encapçalen 
demà un concert a quatre mans. Dijous serà el 
torn d’Alexei Volodin, que interpretarà obres 
romàntiques, i diumenge Ingolf Wunder oferirà un 
concert centrat en Chopin i Liszt.

No era el pare Ubú, era mossèn Tartuf

muntatge aportava ben poques ve-
ritats noves. Perquè en el lliure 
compromís de la veritat es basa el 
compromís del bufó. Tampoc va 
haver-hi catarsi, com pretenia l’es-
catologia de Jarry. Tot va continu-
ar igual. Els dimonis dels remordi-
ments no van fer acte de presència. 
El 2001 es tancaria el cercle –quan 
Pujol va proclamar que aviat es re-
tiraria de la primera línia política– 
amb Ubú president o els últims di-
es de Pompeia. Res de nou, excep-
te la fraternitat estèril assolida per 
l’ombra i el cos. Això sí, havia can-

viat la patologia que obligava una 
vegada i una altra al psicodrama: 
als 80 un tic a l’ull, als 90 proble-
mes de logopèdia i al segle XXI un 
diagnòstic de depressió.  

Un quart renaixement és inneces-
sari, fins i tot contraproduent, per al 
mite teatral construït al voltant 
d’aquesta extensa demolició del pu-
jolisme. Potser el públic descobriria 
que Albert Boadella no va penetrar a 
la cambra fosca de l’ànima del seu 
hoste. La seva caricatura, una ironia 
pertorbadora, era perfecta quan no-
més era un esborrany general del po-

der i dels seus deliris. Com a retrat re-
velador del presumpte Dorian Gray 
del nacionalisme es pot considerar un 
fracàs. L’ombra s’havia apoderat del 
personatge sense desemmascarar-lo.  

Un hipòcrita de definició  
El deliri no forma part de l’espantall 
del confés. El component grotesc 
només rau en la mirada capciosa de 
Boadella, cada vegada més condici-
onada per un rancor primari que ha 
esgotat el seu alè creatiu i el d’Els 
Joglars. Els fets que ara centren 
aquests mesos de juliol i agost allu-
nyen Pujol de l’òrbita de Jarry. A la 
carta que ho va canviar tot hi ha ins-
crita una altra possible naturalesa 
dramàtica del personatge. En la 
confessió i en la flagel·lació hi fa niu 
la hipocresia de Tartuf, de Molière, 
una comèdia sense misericòrdia i 
prohibida per l’Església després de 
la seva estrena el 1664. La pàtria ha 
quedat relegada a un segon pla. La 
doble moral, la simulació de la vir-
tut, la inconsistència de la humilitat 
i l’ascetisme ocupen el seu lloc. Tar-
tuf és el que es castiga en humiliació 
pública per controlar la situació i la 
consecució dels seus propòsits 
ocults. ¿Es pot creure en la sinceri-
tat de les últimes paraules quan, du-
rant dècades, s’ha escudat en una 
falsa superioritat i exemplaritat 
moral i ètica? Estem davant un hi-
pòcrita de definició enciclopèdica. I 
aquest personatge és present en la 
comèdia de Molière, no en les suc-
cessives farses de Boadella.e

Els Joglars van portar a escena Operació Ubú al Teatre Lliure el 1981. ELS JOGLARS

El procés de creació vist  
per Flaubert i Voltaire

trena demà al Festival Castell de 
Peralada, gira al voltant de Gusta-
ve, un jove disposat a escriure 
l’obra de la seva vida per assolir un 
èxit brillant. Durant el procés de 
creació veurà que les coses no són 
tan fàcils i que “dur a terme una 
obra implica recórrer un camí ple 
d’obstacles”, explica Fénelon.  

Al llarg d’aquesta travessa psico-
lògica l’acompanyaran dos com-
panys de pis, Candide i Alphonse, 
que l’aconsellaran i l’ajudaran a tro-
bar la inspiració. Els intèrprets Vla-
dimir Kapshuk, Damien Bigourdan 
i Manuel Núñez Camelino posen 
veu i cara als tres personatges, que 
fan emergir els dubtes i les insegu-
retats dels artistes a l’hora de donar 

vida a les seves idees. “Volia mostrar 
que l’èxit, vist com a objectiu final 
d’una obra, no té gaire sentit”, diu el 
director. Per a ell, la clau de la cre-
ació és “trobar el camí que cadascú 
porta a dins” i que cal seguir per des-
envolupar l’art. Així, Fénelon opta 
per esquivar qüestions com el tri-
omf i el fracàs i posa el focus en la 
importància de mantenir una inde-
pendència pròpia a l’hora de crear. 

La història de Flaubert & Voltai-
re es descabdella mitjançant esce-
nes curtes, d’uns tres minuts de du-
rada, en una estructura que permet 
“accelerar el ritme de l’argument a 
mesura que el protagonista va tro-
bant les idees”, afirma el director. A 
més, Fénelon es va marcar el repte 
de crear una òpera de petit format 
i, per això, només hi ha tres músics 
a escena. Això va obligar-lo a com-
pondre “sense sonar repetitiu” i, al-
hora, a jugar combinant la veu i els 
instruments.e

Flaubert & Voltaire aborda les dificultats del procés 
creatiu a través de tres personatges. FESTIVAL DE PERALADA

En termes històrics, resulta impos-
sible creure que Flaubert i Voltai-
re van compartir converses, perquè 
el primer va néixer 43 anys després 
que morís el segon. Però aquesta in-
compatibilitat històrica queda re-
solta a dalt de l’escenari, on els ana-
cronismes s’accepten mentre si-
guin versemblants. Per això, el di-
rector francès Philippe Fénelon ha 
creat una òpera basant-se en les 
idees dels dos escriptors, que li ser-
veixen per abordar els dubtes i les 
dificultats de qualsevol procés cre-
atiu. Flaubert & Voltaire, que s’es-
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Fracàs 
Boadella no 
va penetrar a 
la cambra 
fosca de 
l’ànima del 
seu hoste

E
n aquests dies accelerats, 
són pocs els que s’han re-
cordat de l’ombra de Jordi 
Pujol i Soley. Durant vint 
anys va ser allà, molestant, 

trepitjant els talons, calls i galin-
dons del pujolisme com un follet 
burleta i maliciós. La trobada va ser 
fortuïta, gairebé forçada. Un encàr-
rec. Coses del destí. Un dia del 1981 
va aparèixer el Teatre Lliure de Fa-
bià Puigserver per oferir-li un mun-
tatge a partir de l’Ubú Rei d’Alfred 
Jarry. I es van unir per sempre, lli-
gats l’un a l’altre com un conte ne-
gre d’E.T.A. Hoffmann. 

Operació Ubú, d’Els Joglars, va 
ser un èxit i una brillant denúncia 
de la doble cara de l’exercici del po-
der. Abstracte i molt més intuïtiu 
del que ara li agradaria reconèixer 
a l’ombra des del seu retir. Més 
tard, Ubú president (1995) va resul-
tar una revisió de la farsa i dels seus 
protagonistes, i un oportú instru-
ment d’atac electoral. L’“excels” 
pronunciat per Rafael Ribó per di-
rigir-se a l’Honorable en un debat 
televisiu va fer vibrar l’aire, igual 
que el “merd(r)e” del pare Ubú. Ex-
cepte aquest salt de l’escenari tea-
tral al polític del personatge i la se-
va caricatura, la resurrecció del 

Anàlisi 

CRÍTIC TEATRAL 
JUAN C. OLIVARES

Què van tenir de profètiques les farses escèniques d’Albert Boadella sobre el pujolisme?
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