
Els punts de referència 
són inequívocs.

(ítíl oas
els Joglars: "Olympie Man Movement"

per Xavier Fàbregas

Els Joglars, a vint anys de la seva funda-
ció, han presentat a Barcelona el seu dar-
rer espectacle, el número disset, dirigit 
com tots els anteriors per Albert Boadella: 
Olympie Man Movement (Teatre Romea, 
Centre Dramàtic de la Generalitat, 3 de 
febrer). Anteriorment Olympie Man Move-
ment ha estat presentat a Alacant, Ciutat 
de Mallorca, València i el Centre Georges 
Pompidou de París.

UNA FALSA SORTIDA:
EL TOTALITARISME

L'anterior espectacle d’Els Joglars, Laetius, 
abocava el futur de l’home, de manera 
Ineluctable, a la catàstrofe atòmica. Olym- 
pic Man Movement ens adverteix d'una 
altra catàstrofe que podem considerar prè-
via a la catàstrofe atòmica o, si ho volem, 
alternativa: la catàstrofe del totalitarisme. 
Es a dir, de la renúncia a la nostra capaci-
tat de raonar, de la submissió gregària a 
1 estupidesa de la força per la força; heus 
ací un camí que, fins i tot si ens limitem 
a una perspectiva de grup zoològic —tal 
com el totalitarisme propugna—, no sem-
bla que hagi de donar bons resultats, car 
la força, sense coneixements, acaba per 
sucumbir. Convertir l’home en un deixeble 

del dinosaure, a part la pèrdua qualitativa 
que suposaria, podem endevinar on pot 
menar-nos.
Però aquest no és el cas. No ens trobem 
en una etapa nazi de la història sinó, en el 
supòsit d’Olympic Man Movement, en una 
etapa pre-nazi. És una etapa en la qual la 
bestialitat pot aparèixer disfressada en-
cara d'una manera turgent i adoptar l'apa-
rença de la vitalitat. De fet aquest és l’en- 
gany, aquesta és la confusió que Albert 
Boadella pretén de mostrar amb el seu 
espectacle. El pre-nazisme pot presentar-
se encara amb un alè de generositat que 
el fa equívoc: l'assassinat de l’inferior, de 
l'indefens, és judicat com la pràctica d'una 
eutanàsia compassiva, exercida amb ten-
dresa, com ens explica la doctora conde-
corad-; per l'Olympic Man Movement en 
el transcurs de l'escena que protagonitza.

El plantejament d’Olympic Man Movement 
no té res de fantàstic. Alguns dels eslò-
gans espargits a través de l’espectacle po-
den equiparar-se a d’altres de ben reals 
que trobem en les formulacions propagan-
dístiques dels totalitarismes històrics més 
acreditats. «La guerra i l'art, heus ací un 
principi grec, un principi alemany, un prin-
cipi ari.» O, referint-se a la salut, a la 
fortalesa física: «El bell, el noble, el gran, 

el veritable, es reuneixen en una noció 
única, la de la salut.» Aquestes frases tan 
eufòriques i estimulants són d’un llibre de 
Julius Langbehn, Rembrandt als Erzieher 
(Rembrandt educador), publicat a Alema-
nya el 1890, i que a través de successives 
reedicions col·laborà a formar l'esperit nazi 
de les generacions posteriors.

La denúncia i l'advertiment que Boadella 
fa del nazisme són molt hàbils; del na-
zisme que encara no ha assolit el poder 
i ha d'amagar amb un somriure bon jan 
el devessall de sadisme que la ideologia 
comporta. Com és sabut, la possibilitat 
d’exercir el sadisme tot conservant una 
imatge de prestigi és un dels factors que 
han afavorit l'expansió del nazisme —i la 
d'altres totalitarismes contemporanis coin-
cidents—, tot menant un histrionisme pa-
tològic, exhibicionista i, en definitiva, una 
toixa espectacularitat.

Els punts de referència són inequívocs: 
l’escola on els infants són educats segons 
els postulats de l’Olympic Man Movement 
és posada sota l'advocació de Friedrich 
Nietzsche, i hom hi aprofita els mètodes 
de Montessori, Piaget i Freinet. La músi-
ca de Liszt és mostrada amb connotacions 
positives, i contraposada a la de Béla 
Bartók, titllada de decadent i corrupta. 
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L'Olympic Man Movement, com acostumen 
els moviments nazis en llur etapa de se-
ducció —anterior a l'etapa de repressió—, 
s'empara d'unes il·lusions que el sistema 
establert no pot complir. Hom reivindica, 
per exemple, el retorn a la terra, a les 
energies naturals, a la vida de pagès, a la 
sexualitat acordada als anhels i a les ne-
cessitats de cada persona, a l’exercici físic 
i la robustesa, al treball productiu dut a 
terme amb alegria, a la recompensa ho-
norífica enfront de la recompensa eco-
nòmica...

Heus ací la trampa, la trampa seductora. 
Car tots aquests anhels i aquestes reivin-
dicacions no són posats al servei d’una 
manera de viure més responsable de cada 
persona, sinó d'una responsabilitat cedida 
en delegació al moviment, a la força en 
tant que un magnetisme cec que arrossega 
els individus que l’han forjada i els mena 
a J'anihilació. Per pur atzar històric els 
corrents nazis ens han arribat aquí amb 
mots, discursos i inflexions que hom ha 
escoltat en alemany i en espanyol; al con-
trari, el nostre subconscient distingeix de 
seguida uns idiomes «democràtics» —to-
quem fusta!— com el francès, l’anglès o el 
català. Són aquests dos darrers els idio-
mes que més agraden als nazis d'Olympic 
Man Movement. Això en principi pot sob- 
tar-nos, però es converteix ben aviat en 
un efecte de la dramatúrgia de l’especta- 
cle. L'àguila imperial de l'Olympic Man Mo-

vement no és privativa de cap grup social 
ni de cap país determinat; pot sorgir en 
qualsevol indret on la història hagi dispo-
sat uns ferments de descomposició, un 
magma de descontentament, capaços de 
fer créixer el tumor del totalitarisme. 
I aquest tumor s'expressa en l’idioma que 
troba a mà, el que sigui: l’humus nazi pre-
sent a la societat nord-americana actual 
així ens ho mostra.

ELS TRETS DE L’ESPECTACLE

Els propòsits d’Albert Boadella són clars 
i troben un enunciat precís a Olympie Man 
Movement. L'espectacle es planteja com 
una sessió de propaganda del Moviment 
durant la qual ens en seran mostrades les 
característiques i les virtuts. Aquesta es-
tructura de míting il·lustrat determina la 
natura d'Olympic Man Movement i en limi-
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ta, o la cenyeix de manera molt estricta, 
la dramatúrgia. Així, no podem parlar de 
progressió en un sentit de tensió. Les di-
verses escenes il·lustren els aspectes edul-
corats de la ideologia nazi, tal com els 
seus propagandistes ens la volen presen-
tar; en tant que espectadors avancem pel 
recorregut d'Olympie Man Movement per 
acumulació però no per aprofundiment. 
Això vol dir que l’ordre de les escenes 
podria ésser modificat, per qüestions de 
ritme, per exemple, sense que el resultat 
final de l'acumulació en resultés alterat. 
El ritme, doncs, queda reduït a la dispo-
sició de les estrofes, però no arriba a pe-
netrar la lectura integral d'Olympic Man 
Movement. Heus ací, doncs, la impressió 
de superfície plana que causa l’especta- 
cle, impressió que només les magnífiques 
troballes de cada escena aconsegueixen 
de fer-nos oblidar momentàniament.

Albert Boadella, en haver-nos presentat els 
components d'Olympic Man Movement a 
través d'una sessió de propaganda, ens 
en forneix només una visió parcial. Vol-
gudament parcial, és clar, però això de 
cara als resultats dramatúrgies de l'espec- 
tacle no fa modificar les coses. Albert 
Boadella ens ensenya només una de les 
cares de la moneda; una altra qüestió fóra 
si ens hagués deixat entrar entre basti-
dors per tal de contemplar els preparatius 
de la sessió publicitària del Moviment, 
tot fent-nos descobrir, amb la seva càus-
tica visió, com es comportaven aquells 
nois i noies després tan pulcres, mesurats 
i impertorbables. A Operació Ubu, el mun-
tatge que l'any passat Albert Boadella sig-
nà amb les hosts del Teatre Lliure, el con-
trast hi era utilitzat; i al costat del món 
oficial, esperpèntic i inflat, Boadella ope-
rava per ruptura tot presentant-nos la in-
frastructura de l’àmbit dels guardaespat-
lles, de les dones de fer feines. Això no 
succeeix a Olympie Man Movement. Els 
moments de ruptura, dels quals Boadella 
és mestre —com la introducció de l'obrer 
encara no ensinistrat en els mètodes labo-
rals del Moviment—, es troben integrats 
a l’espectacle «a favor» dels organitzadors 
del míting. No esquerden, per tant, ni con-
tradiuen, l’estructura acceptada des del 
punt de partida.

I encara assenyalaria una altra causa d'a-
questa sensació de deixatament que Olym-
pie Man Movement em va deixar en sor-
tir-ne: els moviment nazis, fins i tot en 
llur fase seductora, cristal·litzen entorn de 
la figura d’un capdavanter, figura que en-
carna els ideals de fermesa i de convic-
ció que hom exigeix de cada adepte, i que 
facilita la ceguesa a l’hora d'obeir i de 
sacrificar-se (la nomenclatura führer-duce- 
caudillo és ben explícita). A l’organització 
que celebra el seu míting a Olympie Man 
Movement, aquesta figura no hi és ni tan 
sols esbossada.

Tot i que les manques esmentades subsis-
teixen, l’extraordinària saviesa d'Albert 
Boadella a l’hora de bastir l’espectacle fa 
que Olympie Man Movement esdevingui 
un espectacle ric, intel·ligent, d’una quali-

tat indiscutible. L'escena de l’escola ma-
ternal, amb les nines-putxinel·li com a pro-
tagonistes, el ballet de patinatge on és 
pintat el quadre de Joan Miró, posen en 
relleu la importància de l'objecte dins el 
muntatge, i alhora ¡'acurada elaboració cro-
màtica de cada un dels elements que hi 
intervenen. En el terreny gestual, l’escena 
de la fàbrica, de la piscina, ens mostren 
com Els Joglars actuals treballen el cos 
i són tan destres en el mim com llurs an-
tecessors de deu o de quinze anys enrera. 
Pitus Fernández, incorporat a la companyia 
a M 7 Catalònia, és un dels actors més 
dúctils d’Olympic Man Movement, i el que 
té ocasió de mostrar unes facultats his-
triòniques més abundants i alhora més ben 
controlades. Jesús Agelet, Anna Barderi, 
Jordi Cano, Alícia Escurrióla, Jordi Martí-
nez i Ingrid Riera responen a cada moment 
amb exactitud a les mil comeses que l'agu- 
desa de les diverses escenes els exigeix. 

Albert Boadella ha utilitzat com a atot de 
l'escenografia una gran pantalla lluminosa. 
La idea era atractiva i alhora arriscada. 
Aquesta pantalla condiciona tota l’esceno- 
grafia, l'espai inclòs. Hom la utilitza com 
a mitjà informatiu —consells i procla-
mes—•, com a difusió mitogramàtica —es-
cut amb aligot—• i com a superfície de 
suggeriments de decoració realista: pai-
satge, sol ixent, etc. A més, la pantalla 
serveix també de nexe entre la mecànica 
i Tactor, mitjançant el diàleg: escena de 
la fàbrica. Tot això constitueix un tramat 
de llenguatge molt interessant des del 
punt de vista de la semiòtica d'Olympic 
Man Movement. Però no obsta perquè en 
alguna escena la sempiterna presència de 
la pantalla esdevingui abassegadora.

Tanmateix els millors moments d'Olympic 
Man Movement són a càrrec de les in-
teraccions dels actors amb llurs personat-
ges. Car l'exercici interpretatiu a què Boa-
della sotmet els actors passa per una sèrie 
contínua de canvis que ens menen a un 
gènere histriònic ben definit, el transfor-
misme. Cada personatge exigeix a Tactor 
un rostre determinat, és a dir, una màs-
cara, i una gestualitat que s’hi avingui. 
El ritme vertiginós d'algunes escenes de-
mana als actors una mutació ràpida, comp-
tada al segon, com la que s’esdevé a la 
nostra vista amb el cronometratge precís 
reflectit a la pantalla. Olympie Man Move-
ment es relaciona així amb un mètode 
interpretatiu que és a les antípodes de 
Stanislavski, i, això, cal saber-ho a fi de 
valorar cada treball a partir de les coorde-
nades a través de les quals s’expressa. 
Naturalment cap grup polític, de la ideolo-
gia que sigui, no bastiria una sessió de pro-
paganda amb la perícia que ho fan els 
personatges d'Olympic Man Movement. Per 
això, en acabar l’espectacle, s'aixequen 
xiulets envers els representants del grup 
neonazi, i aplaudiments serrats quan la 
ficció acaba i apareixen els noms de Glò-
ria Rognoni, ajudant de direcció, i d'Albert 
Boadella, cappare de l’espectacle.

XAVIER FÀBREGAS
(Fotos: Barceló.)
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Miscel·lània 
Pere Bohigas, II

Una important contribució 
a la història de la llengua i 
de la literatura catalanes, on 
col·laboren Antoni M. 
Badia i Margarit, Martí de 
Riquer, Jaume Vidal 
Alcover i una dotzena 
d’altres erudits, en 
homenatge a Pere Bohigas 
amb motiu dels seus 
vuitanta anys.
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Homenatge 280 pp. 500 ptes.
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