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XAVIER CARRION

Xavier Boada i Ramon Fontserè són Maramàgnum i l’Excels

T E A T R E

‘Ubú President o els últims dies de Pompeia’

El menys excels
Francesc Massip

‘Ubú President o els últims dies de

Pompeia’ del grup Els Joglars.

Intèrprets: Jesús Agelet, Xavier Boada,
Jordi Costa, Ramon Fontserè, Minnie
Marx, Rosa Nonell, Montse Puig, Jordi
Rico, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Pep
Vila. Vestuari: Dolors Caminal-Fabià
Puigserver. Il·luminació: Bernat Jansà.
Espai escènic, dramatúrgia i

direcció: Albert Boadella. Teatre

Poliorama, 29 de novembre de 2001.

Ciceró es preguntava fins a quin punt la política
és realitat o bé és pura i simple simulació. Aquí,
després de la funesta dictadura, ens vam fer la il-
lusió, perquè ens deixaven votar, que la gestió
política tornava a la realitat. I ca! Aviat descobrirí-
em que la democràcia era una
disfressa per seguir dissimulant
un exercici del poder sempre
d’esquenes, emmascarat rere la
propaganda i els pactes de si-
lenci. Com que darrerament la
cosa s’ha descarat tant, la parò-
dia política ha rebrostat, aquí i
allà, fecunda, bé que no sempre
excelsa, però necessària com
l’aire per no morir asfixiats.
Tradicionalment s’ha reservat al
foll o bufó la missió de dir les
veritats. Potser per això els únics
noticiaris als quals donem crè-
dit són els ninots del Plus. Per
això també cal celebrar iniciati-
ves tan salubres com el cabaret
polític El burladero del Teatrete-
neu o la reposició de l’espectacle
que ha fet més cèlebres Els Jo-
glars a les Espanyes, tot i que
sigui el menys excels de la ge-
nial trilogia.

Com sempre, Boadella va ser
pioner l’any 1981 amb una
torbadora Operació Ubú al Teatre
Lliure que el 1995 amplificava
en Ubú President i que ara rea-
justa. La nova versió segueix
patint les mancances i els ex-
cessos de les anteriors: li falta
un ritme sostingut, sense les
davallades d’interès en què se
segueix incorrent, i més gruix
dramàtic. Li sobra insistència
en alguns tòpics massa suats, i
un obcecat excés de gags fàcils
que allargassen l’espectacle in-
necessàriament. Però manté la
virulència satírica contra les ri-
diculeses dels governants, amb
seqüències magistrals com la
visita de la Reina Mare que

confraternitza i aixeca el colze amb una “sense
papers” que passa l’aspiradora i proveeix d’haixix
el Palau del Sultà nostrat. O l’aparició de la Ca-
ballé per entonar una cançó de bressol i induir al
son l’Excels, que es regira inquiet en l’enorme llit
presidit per un crucifix que incorpora el guarda
del servei nocturn. O les escenes de psicodrama
en què el protagonista, que interpreta aquest
monstre de la naturalesa escènica que és Fontse-
rè, va apujant el nivell dels seus deliris de poder
fins que, afectat per una síndrome d’immortali-
tat, fa de Déu Omnipotent gronxant-se enfilat al
llum del despatx. Poc joc es dóna a les noves in-
corporacions de Pasqual Maramàgnum i de la
família reial, que l’Excels, en plena teràpia, afu-
sella, cosa que li produeix trempera; mentre que
desmereix el postís final, amb Moreneta inclosa,
fet per acabar d’una, com si el fuet implacable de
Boadella s’haguera afluixat.

I, malgrat tot, Ubú President segueix sent una
molt recomanable sàtira política, que els nostres
representants públics haurien de veure, i que té
la difícil virtut de traçar i clavar els personatges
que parodia amb quatre gestos i una caracterit-
zació sorprenent i precisa.
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Mor l’escenògraf que
va fer el vestuari de
‘La vida és bella’
Efe
ROMA

L’escenògraf italià Danilo
Donati va morir abans-d’ahir
a Roma als 75 anys.
Guanyador de dos Oscars per
Casanova, de Fellini, i Romeo i
Julieta, de Franco Zefirelli,
també va treballar sovint amb
Pasolini. Actualment feia els
decorats del Pinotxo, de
Benigni, amb qui ja va
col·laborar a La vida és bella.


