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‘La Torna’ contra Boadella
Els exmembres d’Els Joglars reivindiquen la seva coautoria
i critiquen la nova explotació comercial del muntatge

Ferran Rañé, Arnau Vilardebò,
Elisa Crehuet, Myriam de Ma-
eztu, Gabriel Renom i Andreu
Solsona. Són els sis actors que
el 7 de setembre de 1977 van
pujar a l’escenari del teatre Ar-
gensola de Barbastre per fer la
primera representació de La
Torna, el mític espectacle d’Els
Joglars que va provocar un co-
sell de guerra contra tots ells
i contra el seu director, Albert
Boadella. És ben sabut que Bo-
adella va escapar de la seva re-
clusió a l’Hospital Clínic i va
fugir a l’exili. Del que no es
parla tant és que els sis actors
del muntatge van haver d’en-
frontar-se també a situacions
difícils. Renom, Solsona, Vilar-
debò i Maeztu van complir
penes de presó i Rañé i Crehuet
es van exiliar.

Vint-i-set anys després, Albert
Boadella ha decidit revisar La
Torna, aquest cop amb alumnes
de l’Institut del Teatre amb La
torna de La Torna, un espectacle
que a finals d’agost serà l’en-
carregat d’inaugurar la tem-
porada del Teatre Romea de
Barcelona. Això no ha agradat
gens als sis actors del muntat-
ge original, que han decidit
alçar la veu i protestar pel que
consideren un ús impropi dels
drets de propietat intel·lectual.

Suma d’esforços
El fet és que La Torna es va crear
unint els esforços de tots els
membres de la companyia, mit-
jançant la improvisació a par-
tir d’unes premisses generals
establertes per tots ells. El re-
sultat va ser el mític espectacle
d’Els Joglars que es reia a gust
de les autoritats franquistes.
Com a resultat de tot plegat, es
va acordar que l’autoria del
text i del muntatge estaria

compartida per tots ells. “Era
una obra forta i atrevida i ens
vam fer tots responsables de les
conseqüències que el muntat-
ge pogués provocar. Va ser dur
per a tots nosaltres, no només
per a Boadella”, explica Arnau
Vilardebò.

Ferran Rañé explica que en
aquella època no es preocupa-
ven de qüestions vinculades
amb el registre de propietat
intel·lectual: “Érem tots molt
hippies i no teníem necessitat
de preocupar-nos per aquests
temes”. I és que era pràctica ha-
bitual de l’època delegar el re-
gistre intel·lectual del muntat-
ge en un dels membres de la
companyia, sense que ningú
pensés que anys després algú
podia aprofitar-se dels drets
d’autor. Tampoc es van preo-
cupar quan es van assabentar

complir els 40 anys d’Els Jo-
glars, Boadella va demanar als
actors que li deixessin l’origi-
nal de la filmació i encara no
els l’ha tornat.

Gabriel Renom, Andreu Solsona, Arnau Vilardebò, Elisa Crehuet i Ferran Rañé, els actors de ‘La Torna’
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➤ Els sis actors de La Torna
recorden que no va ser
aquest l’únic espectacle
d’Els Joglars en què tots els
membres de la companyia
artística n’eren els coautors.
Així muntatges dels anys se-
tanta com Alias Serrallonga,
Mary d’Ous, Cruel urbis i El joc
també van ser creats con-
juntament pel director i els
actors. En aquests especta-
cles –tots ells anteriors a La
Torna– hi van participar al-
ternativament els sis actors
i es dóna la circumstància
que cap d’ells va intervenir
de nou en cap nou muntat-
ge d’Els Joglars posterior a
1977.

Una pràctica
habitual

Tots els actors coincideixen
a valorar molt negativament
l’actitud de Boadella –amb
qui cap d’ells manté bona re-
lació i amb qui no han parlat–
però tampoc volen entrar en
una dinàmica de denúncies ni
processos judicials. Per aquest
motiu han decidit presentar
a la SGAE la sol·licitud d’un
acte de conciliació amb Boa-
della. La data prevista inicial-
ment és el proper 8 de setem-
bre, serà llavors quan el
director teatral decideixi si vol
cloure el tema arribant a un
acord amb els actors.

“No volem que tot el que ens
va passar a tots com a conse-
qüència de La Torna sigui sot-
mès a un oblit històric im-
perdonable”, concreta Rañé.
En el mateix sentit, Vilardebò
afegeix: “Valoràvem molt
l’avenç democràtic en uns
temps molt durs i La Torna va
contribuir-hi decisivament”.
Tots ells també diuen que no
volen perjudicar la companyia
de La torna de La Torna i que es-
peren que tot se solucioni
amistosament i sense més po-
lèmiques.

que Albert Boadella preparava
una nova versió del muntatge
amb alumnes de l’Institut del
Teatre, només destinat a
l’àmbit acadèmic.

Ara bé, la cosa va canviar
quan es va anunciar que per
obrir el foc de la nova tempo-
rada del Teatre, l’espectacle es-
collit és La torna de La Torna, una
nova versió del muntatge ori-
ginal que –amb algunes
actualitzacions– reprodueix el
material dramàtic original de
1977. “Enlloc s’ha fet esment
de la nostra coautoria ni se’ns
ha consultat res”, explica Rañé.

Filmació del muntatge
A tot plegat s’hi ha d’afegir
també el problema derivat de
la filmació de l’espectacle.
Abans d’iniciar-se el consell de
guerra i quan Boadella ja esta-
va retingut, la companyia va
decidir enregistrar l’espectacle
en format cinema. Gràcies a
Manuel Vázquez Montalbán i
Josep Antoni Pérez Giner, que
ho van finançar, i a Francesc
Bellmunt, que ho va filmar, La
Torna va quedar en cel·luloide
per a la posteritat. Quan es van
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Els sis actors han
presentat a la SGAE

un acte de
conciliació amb
Albert Boadella

Els misteris de
Roma, al Colosseu

Entrevista amb
Ibrahim Ferrer
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Els actors de
‘La Torna’ s’hi
tornen. Els sis
intèrprets del

muntatge original
alcen la veu per
reivindicar-ne la
coautoria i
denunciar que no
se’ls ha respectat en
la nova versió.


