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‘Boris Vian, constructor d’imperis’

Cançons que fan pum!
Francesc Massip

‘Boris Vian, constructor d’imperis’. Traducció:

Josep M. Vidal. Intèrpret: Oriol Genís. Direcció:

Xavier Albertí. Sala Muntaner, 21 d’abril.

El mateix local que acollia Jacques Brel quan cantava a Bar-
celona, la Sala Muntaner, reviu el clímax musical i humorístic
a través de Boris Vian i les seves cançons carregades d’explosius
que fan esclatar d’hilaritat còmplice un públic que es rendeix a
les audàcies joganeres de l’autor, a la potència interpretativa del
cantant i a la incisiva mirada del director.

Oriol Genís no només canta amb veu volgudament esquer-
dada i forçuda, ans construeix un autèntic personatge teatral
que exhibeix un estimulant repertori de gestos i ganyotes, es-
candits amb expressius silencis dramàtics i picades d’ullet, amb
una joganera presència en escena que no dubta a abandonar per
anar a fer un riu ben sorollós. En sorneguera rivalitat amb l’i-
rònic pianista Xavier Albertí, creen falses pistes que atorguen
una decidida inflexió còmica al recital. Un recital que descab-
della una ajustada tria de les millors peces de Vian, des del Jo bec
sis-te-mà-ti-ca-ment amb Genís enfilat al piano i ajagut a la cua, fins
al brillant Fes-me mal, Johnny, Johnny, passant pel Jo sóc esnob
adaptat al present (“i vull quan sigui mort un sudari d’Antoni
Miró”), el Vals Quadrat o la microhistòria del tiet constructor de
bombes casolanes que aconsegueix encuriosir els capitostos
polítics del país i quan els té reunits al seu taller els fa esclatar
sense deixar rastre, heroïcitat que li mereix la presidència de
França. L’actuació de Genís, que a estrebades defuig el precio-
sisme i qualsevol temptació autocomplaent, és potenciada per
l’agut traç d’Albertí que en una delicada posada en escena
converteix el recital en una esmolada festa d’enginy. Les cançons
de Vian rebenten en un càustic pim-pam-pum que electritza.

ÁLEX CRUZ / EFE

La banda de Sant Sebastià La Oreja de Van Gogh actuarà diumenge

El Canto del Loco i Fito & Fitipaldis també actuaran a l’Hospitalet

La Oreja de Van Gogh tancarà
les Festes de Primavera

Josep Ferrer
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

E
l recinte
firal de la
Farga aco-
llirà els

principals concerts
de les Festes de
Primavera de
l’Hospitalet de
Llobregat, que se
celebraran fins
diumenge.

Aquest vespre hi intervin-
drà la banda El Canto del Loco
(22.00 h), mentre que demà
dissabte a la mateixa hora ho
faran Fito & Fitipaldis, i diu-
menge (20.00 h), la formació
basca La Oreja de Van Gogh.
Les festes, que inclouen un
ampli ventall d’activitats,
pensades per a tots els públics,
les tancarà la companyia tea-
tral Comediants amb l’espec-
tacle de foc, música i partici-
pació ciutadana Esclat (plaça
de l’Ajuntament, diumenge,
23.00 hores).

L’actriu Amparo Moreno,
filla de L’Hospitalet, va ser

l’encarregada ahir de fer el
brindis d’inici de les activi-
tats. Un dels primers actes va
ser l’actuació d’un altre hos-
pitalenc, Joan Tena, sorgit de
la factoria d’ Operación Triunfo
i que va presentar el seu
darrer treball, Cosas que pa-
san. També es podrà veure
l’actuació del cantautor de
l’Hospitalet Dani Flaco, la
comèdia teatral Mamaaaà!,
amb els incombustibles Paco
Morán i Joan Pera i l’òpera
mínima El senyor Arrufat es
presenta en societat, de Jacques
Offenbach.

La IX Marató de contes, que
aquest any rep el nom de
Marató de les Cultures, l’es-
pectacle familiar Les Tres Bes-
sones miren el món, la concen-
tració de bèsties fantàsti-
ques, la Festa al Parc, la XVII
Trobada de Gegants, l’elabo-
ració de catifes florals i la
Jornada Castellera són altres
activitats previstes. El cartell
i la imatge de les festes del
2004 són obra del dissenya-
dor, pintor i il·lustrador ma-
drileny Óscar Mariné, que ha
elaborat un drac amb un ram
de flors de diferents colors.


