
L'Albert Boadella· ·que. j,o conec 

Fa tants i tants anys que el . 
conec !'Albert Boadella ' que, 

. per fon;:a, quan el . vaig conéi
xer devia ser jove, ell. Era· molt 

' més jove que jo i jo encara ho 
_ era de jove. Pero em costa 

imaginar~lo tal corrr devia ser 
llavors, perque el meu reco.rd 
me'I retorna tal com és ara. 
Com si I' Albert Boadella ha
gués estat sempre igual, déli-

. be r.adáment ros, prim i ágil. 
. El vaig coneixer mentre ell 
actuava i vaig pensar que s·
havia disfressat d'alguna cosa, 
de mim~ potser. No era possi
ble que algú concret tos tal 
cóm era ell, dalt l'escenari. 
Després es va demostrar que 
si que ho era. Dúctil, . irónic en 
el gest, malfiat en el mirar, 
disposat a veure sempre, . en 
els altres, aquella méjnera de 
fer de moure·s que ningú veía. 

Recordo que li vaig fer Una 
interviu per SERRA D'OR. Re
cordo que tot fent-l r preguntes 
vaig envejar el seu a·rt mut, 
que tantes coses podía dir. Ca f 
dir qué tora de l'escenari el 
seu rostre ag'ut prenia un aire 
de gravetat profunda . 1 potser 
és per aixó que e'.m costa 
imaginar- lo jóve, és a dir més 
jove que no és ara. 

Parlava del seu art · sense . 
gens de retórica i aixó que 
eren uns temps de molta retó
rica ; la por de dir coses ·sem
pre' engendra ·retórica, forl)'leS 
reton;:ades de dir, per no aca
bar de dir alló que vols dir. EII 
semblava que havia renunciat, 

· en néixer, a. tot émfasi o tot 
barroquisme, fins .i tot, . de ve-

gades, semblava que es feia el 
modest, cosa que no entrava 
gens en les seves intencions. 

Molt ·aviat em vaig adonar 
que en els espectacles on l'Al
•bert · Boadella actuava, éol-la
borava ,' produ'ia, incitava, pro
posava es fei en visibles dues -
coses : El rigor i la rial.la. Son 
dues qualit ats que poden 
sembiar contradictóries .. A la 
vida cdrrent estem acostu
mats que els rigorosos siguiri 
tristes o ensopits, i que els ria
llers siguin desmanyotats: dei
xats de la ma de Deu. Pero a 
l'Albert Boadella se l'ha de 
veure treballar, dali , dali, sen-
se planyer estor<;: , sense deixar 
cap detall fins que arriba, allí 
on ell vol arribár, a la rialla . 

La rialla. ja · ho havia dit 
Bergson, és l'explosió de la in
tel -ligencia. Ouan ens adonem 
que ens han enganyat, riem, 
quan tenim moli:a µor, rieni . 
Es la intel -.ligencia que corre a_ 
ajuda.r~nos quan ens veu acor- _ · 
ralts per l'imprevist. · 1 és per 
aixó que el treball meticulós, 

· ' rigorós, de l'Albert Boadella 
acaba· sempre amb la rialla . 1 
és per aixó fambé que l'actor, 
el mim, el creador pot fer sor
gir rialles de tot, i potser més i 
més, d'allc que més estima. 
Quan al final de l'Al.ias s·er

·ralonga vibrava, ·amb .el so 
dolorós de la tenora, !'amarga 
melodía deis -Segadors. i 
quan ja havia aconseguit que 
una- emoció flcnja s'estengués 
com una taca·, des del pati de 
butaques al galliner; amb un 
cop de ma, feia saltar emoció, 

tenorn i hinme patriótic enlai
re per prov,ocar la rialla r tan si 
vols com si no vols. Molta 
gent s'. enfadava que I' Albert 

. Boadella . els obligués a fer . 
aquest salt en el buit, i jo els 
explicava que. era per culpa 
d'a_questa confluencia del ri- · 
gor i la rialla, que era la forma 
d' entendre r donar entendre la 
terbola realitat · que tenia el 

' mim, l'actor, 'el creador (;je ·1a 
realitats esceniques. 1 és ciar, 
algú es quedava nÓmés amb 
la rialla i tarnp!)C valía llavors. 

Sempre he pensat que és 
Üna !lastima que· !'Albert Boa
della n·o escrigui. Ouan v.a es
trenar Alias Serrallonga. li 
vaig · fer dictar el canemas, 
com dirien els de la Comedia · 1 

. dell'arte i el vam . publicar a 
Oriflama. Pero llavors em vaig 
adonar que I' Albert no escriu
ria mai els• projectes escenic's, 
car els · pensava sempre en 
marxa , canviants, suggerents. 
comunicatius, complexos, 
col-lectiús, com un ·instant 
d' art conceptual, irrepetible. 

· Si !'Albert Boádella fos an- · 
gles, o ianqui, o francés, o fins 
i tot italia, seria un d'aquests 
homes éoneguts arre u del . 
món i que e~ fan pagar car. 
Pero I' Albert Boa della és un 
home arrelat, terriblement .ar
relat a aquesta difícil terra 
nostra, i .canviara tots els exits • 
·del món 'per posar els peus so-
bre la propia terra. ' 
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