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Tres recitals de piano posen
ritme a Torroella de Montgrí

La m
Gené

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.
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No era el pare Ubú, era

Què van tenir de profètiques les farses escèniques d’A
Anàlisi
JUAN C. OLIVARES
CRÍTIC TEATRAL

E

n aquests dies accelerats,
són pocs els que s’han recordat de l’ombra de Jordi
Pujol i Soley. Durant vint
anys va ser allà, molestant,
trepitjant els talons, calls i galindons del pujolisme com un follet
burleta i maliciós. La trobada va ser
fortuïta, gairebé forçada. Un encàrrec. Coses del destí. Un dia del 1981
va aparèixer el Teatre Lliure de Fabià Puigserver per oferir-li un muntatge a partir de l’Ubú Rei d’Alfred
Jarry. I es van unir per sempre, lligats l’un a l’altre com un conte negre d’E.T.A. Hoffmann.
Operació Ubú, d’Els Joglars, va Els Joglars van portar a escena Operació Ubú al Teatre Lliu
ser un èxit i una brillant denúncia
viat
de la doble cara de l’exercici del po- muntatge aportava ben poques vevega
der. Abstracte i molt més intuïtiu ritats noves. Perquè en el lliure
als 8
del que ara li agradaria reconèixer compromís de la veritat es basa el
mes
a l’ombra des del seu retir. Més compromís del bufó. Tampoc va
diag
tard, Ubú president (1995) va resul- haver-hi catarsi, com pretenia l’esU
tar una revisió de la farsa i dels seus catologia de Jarry. Tot va continusari,
protagonistes, i un oportú instru- ar igual. Els dimonis dels remordi- Fracàs
mite
ment d’atac electoral. L’“excels” ments no van fer acte de presència. Boadella no
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