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El T6
canvia de
filosofia

L’autor presenta
la seva tercera
novel·la,
protagonitzada
per un escriptor

Joan
Carreras i
‘L’home
d’origami’

El projecte de
nova autoria del
TNC crea una
companyia i fitxa
sis dramaturgs

Quannohihaviapela
‘Elcantdelessirenes’,deJosepM.MuñozPujol, faunacrònicaexhaustivade
l’autènticteatre independentdelapostguerra,sensesubvencionsni imposicions

Teresa Bruna
BARCELONA

“El cant de les sirenes és el
cant que surt del fons de les
audiències que t’accepten o
et refusen, que et concedei-
xen el permís... / ... És la in-
certa paüra, la frisança que
genera la creació d’un text
en convertir-lo en especta-
cle, el que conforma el verí
del teatre”. Josep Maria
MuñozPujol,dramaturg,es-
criptor i metge cirurgià del
Clínic –ara jubilat– descriu
així el cant de les sirenes,

metàfora que ha escollit per
posar títol al seu últim llibre
que publica Edicions 62: El
cant de les sirenes. Petita
crònica del teatre indepen-
dent a Catalunya (1955-
1990). El volum, de prop de
350 pàgines, se centra en la
generacióquevaemprendre
aquesta aventura heroica,
amb tenacitat, fins que van
ser possibles les condicions
de normalització.

Abans de res, l’autor
deixa clar que no ha fet una
investigació amb vocació
d’historiador, sinó una crò-

nica personal, testimonial i
verídica “tal com ho vaig
veure jo, que no vol dir que
d’altres no ho hagin vist
d’una altra manera”. Muñoz
pensa que “d’objeccions n’hi
haurà per parar un tren”.

El viatge que tanca Flotats
Muñoz descriu el teatre in-
dependent com “tot espec-
tacle que no depenia ni eco-
nòmicament ni ideològica-
ment de cap institució”, fins
que la democràcia va donar-
li la volta per convertir-lo en
dependent econòmicament

i va concedir llibertat de
continguts. El llibre acaba
l’any 1990, amb el nomena-
ment i fulgurant cessament
de Josep Maria Flotats al
primitiu TNC, el Centre
Dramàtic de la Generalitat.

Un viatge ple d’entre-
bancs. “En temps del fran-
quisme calia jugar-se els
quartos sense garanties
d’exhibició, perquè el segon
plat era la censura. Però la
tenacitat d’aquesta gent va
establir la base de la futura
creació d’un teatre públic en
un país sense Estat i sense

diners, fent-ho molt bé i om-
plint grans sales. Van desco-
brir Brecht, Espriu, Dürren-
matt... autors que ens eren
molt llunyans”, explica.

Els protagonistes d’aque-
lla història han emprès
molts camins, però la majo-
ria dels que són vius, estan
ben situats: “El Mario [Gas],
en Flotats, la Núria [Espert]
i altres que són a Madrid,
van sortir d’aquesta etapa.
No hi ha generació espontà-
nia. Si són on són, és perquè
van formar part d’aquest
moviment”, diu. I continua:

“Ara ningú no ens fa cas,
però vam ser capdavanters.
Les actuacions teòriques i
ideològiquesdegentcomRi-
card Salvat, Maria Aurèlia
Capmany, Maria Tubau,
Adolfo Marsillach, Fabià
Puigserver, eren seguides
arreu. El teatre català exis-
tiaentempsdel franquisme,
no es va haver de inventar,
com la televisió”.

Ell mateix en va ser tocat.
Muñoz, que escrivia teatre
per esplaiar-se del seu ofici
demetge,vaescriure l’ambi-
ciosa Kux my Lord 68, una

Adolfo Marsillach (assegut al fons, a l’esquerra) va dirigir i interpretar una versió innovadora de ‘Marad-Sade’, amb Serena Vergano, que ningú dels qui la van veure ha pogut oblidar ■ ARXIU
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Muñoz hauria
pogut escriure
més de 1.000
pàgines, però
s’ha centrat en
alguns ‘herois’
fonamentals

autèntica multimèdia del
seu temps, a la qual va col·la-
borar Pere Portabella en
unaoriginal immersiódelci-
nema dins del teatre i, més
endavant, Carles Santos i
Nina Ricci. “Li vaig posar un
títol enigmàtic per burlar la
perspicaç censura”. Era una
paròdia sobre la rebel·lió
dels actors contra un direc-
tor obsolet, una lluita clara-
ment extrapolable. Ricard
Salvat hi va trobar un punt
de referència i modernitat i
la va dirigir per presentar-la
al Festival Cero, de Sant Se-
bastià, amb escenografia de
Iago Pericot. A l’últim mo-
ment va arribar la prohibi-
ció de Madrid i com que
l’obra havia de tancar el cer-
tamen es va decidir suspen-
dre’l i ocupar el teatre.

El ‘Marat’ de Marsillach
Tot això està passant als 70.
La revolta dels estudiants a
causa de la mort d’Enrique
Ruano que s’havia “precipi-
tat” per la finestra des de la
setena planta de la Brigada
Politicosocial, i les protestes
d’arreu que les envoltaven,

havien parat taula per a un
enduriment de les mesures
repressives.“Vaafectar,més
que a ningú, Adolfo Marsi-
llach, que tenia en curs el
projecte més important de
la seva vida amb el seu
Marat-Sade. S’havia repre-
sentat a Barcelona amb
gran èxit de taquilla, al Poli-
orama. Però el mateix Peter
Weiss, a la vista de l’actitud
del govern espanyol, va cur-
sar des de Suècia una ordre
d’autor desautoritzant la re-
presentació de la seva obra
a tot l’Estat”. “La confusió
–continua Muñoz Pujol– va
ser absoluta entre l’autor, el
govern hipòcrita i els actors
que pretenien continuar.
Això equivalia a una revolu-
ció al carrer i Marsillach va
haver de suspendre les re-
presentacions”.

El llibre avança en el
temps amb molta informa-
ció. L’autor va viure de pri-
mera mà els avatars d’a-
quest viatge i no esquiva ni
les crisis, ni les controvèrsi-
es amb la crítica, ni les pica-
baralles internes, encara
que aquesta paraula fa curt:

“Hi havia ferides mortals,
odis, venjances, escissions,
ruptures, fingiments, traïci-
ons. I encara n’hi ha”.

Un fet que confirma
aquestes baralles, sorgides,
jamorteldictador,per lesdi-
ferents opcions polítiques,
va ser la censura a l’obra Be-
atles contra Rollins Stones,
de Jordi Mesalles. “Va ser
l’any 1980, amb el primer
govern i la primera conselle-
ria de Cultura. Determinats
partits van dir que no tenia
un llenguatge adequat i les
mateixes autoritats, sense
consultar l’autor, van fer
modificacions en el text”. Al
llibrehihatotuncapítolque
detalla, amb noms i cog-
noms, els protagonistes
d’aquesta intervenció en
l’autoria. “És que van ser
uns anys molt rics, un repte
amb una certa innocència”.

Muñoz hauria pogut es-
criure més de 1.000 pàgi-
nes. “M’he volgut centrar en
aquells personatges fona-
mentals dels quals he estat
més a prop. Però n’hi ha
hagut molts més que cito
més breument, com Dagoll

Dagom, perquè mereixen
sortir-hi . Però el llibre hau-
ria estat interminable”.

El naixement del TNC
A Pujol li agrada desmitifi-
car la llegenda que va ser
Marta Ferrusola qui va anar
a buscar Flotats a París: “Va
ser el seu marit, després
d’acordar-ho amb altres
consellers!”. El cas és que
–explica el llibre– Flotats va
venir, i després de treballar-
hiunsanysi lluitarperquèel
projecte es fes realitat, es va
instal·lar en una oficina a
peu d’obra. Allà va planificar
les tres primeres tempora-
des i va preparar la inaugu-
ració, per a la qual havia pre-
vist La gavina. Altres esfe-
res volien una obra catalana
i li va passar al davant
L’aucadelsenyorEsteve,di-
rigidaper Adolfo Marsillach,
aleshores puntal del Centro
Dramático Clásico Español.
La maniobra servia per ini-
ciar un diàleg d’influència,
una política de favors, amb
director català.

L’autor centra el llarg epí-
legdel llibreenunaentrevis-

ta recent amb Flotats, a qui
compara amb Napoleó: “Va
voler tot el que va aconse-
guir la Revolució Francesa i
va ser qui la va acabar”. El
primer director del TNC diu
que a la primera legislatura
amb Max Cahner tot va
anar bé. Amb Rigol ja se li va
suggerir que es “prengués
un període de reflexió de sis
mesos per rumiar quin seria
el futur de la seva missió al
capdavant del TNC”. En ar-
ribar al cinquè, Joan Maria
Pujals, Flotats és destituït a
pocs dies de la inauguració.

Aquesta etapa ja ha estat
escrita, interpretada i rein-
terpretada. Deixem els de-
talls per als lectors del llibre.
Només direm que l’autor,
JosepMariaMuñozPujol,és
testimoni de la història d’a-
questa vella, trista i dissor-
tadapàtria, ique, jaexercint
de brillant doctor, es va dei-
xar picar pel verí del teatre i
va fer-ne la part més estimu-
lantdelasevavida.Haescrit
11 obres de teatre, entre
d’altres Fleca Rigol, digueu?
que van interpretar Ovidi
Montllor iAlfredLuchetti.■

Maldà i Almeria completen el cercle
Entrar al nou Círcol Maldà que acaba d’inaugurar Pep Tosar amb La
casa en obres és un viatge al teatre de proximitat, la poesia escèni-
ca, l’olor de teló de vellut. L’actor recupera un dels seus treballs més
lloats i reeixits a partir de la vida i l’obra de Blai Bonet, un poeta que
sembla tan oblidat com aquesta mena d’espais, que, de mica en

mica, i malgrat les crisis, l’especulació urbanística i les
mil plagues bíbliques, resisteixen. Barcelona viu un au-
tèntic revival del teatre o parateatre de petit format, que
no significa per res del món que sigui d’inferior qualitat
als TNC, Lliure, La Villarroel o Romea. Es tracta d’una
altra cosa, de gaudir de la paraula de prop, almenys en
la proposta de Tosar, que s’acompanya d’un repartiment
molt jove, cosa que demostra, també, la inquietud dels
actors que comencen per investigar més enllà del sou i
fama televisius –és el cas del ventdelplanià Marc Garcia
Coté, que fa un convincent Blai Bonet jove, tot i algunes
dificultats amb el dialecte mallorquí–. El Maldà, de fet,
completa el cercle del nou teatre indie barceloní, ja que
enlloc s’aposta per muntatges com La casa en obres.
L’antiga Casa Almeria del barri de Gràcia és, però, l’últi-
ma sala que ha obert portes, amb una proposta més pa-
rateatral. Però, són independents?
La paraula independent s’utilitza en diferents conceptes
segons l’època. Si per Muñoz Pujol van ser els que no de-
penien de ningú, tot i ser censurats, avui es diu teatre in-
dependent al que no rep subvencions regulars o té molt
difícil l’exhibició. Ens referim, naturalment, a la iniciativa
privada, però a aquella que encara ara ha de fer un gran
esforç per tirar endavant, perquè ho prefereix abans que
pactar el que sigui. En aquest context trobem, per exem-
ple, l’Antic Teatre, que recentment ha viscut les incongru-
ències de l’administració. No poden fer obres perquè no
tenen diners i no poden rebre subvenció si no comencen
les obres. Han d’exhibir els espectacles al local d’assaig.
L’Almazen, que treballa amb molt poc aforament, ha sig-
nat un acord amb Focus per programar part de la nova
Off Villarroel, a l’hora golfa. L’interès d’una macroempre-
sa teatral per un petit teatret del Raval prova que alguna
cosa bull en l’escenari indie. A. Gomila / T. Bruna

‘Indies’ d’avui
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A l’esquerra,
Josep Maria Mu-
ñoz Pujol. A la
dreta, Pep To-
sar amb els ac-
tors de ‘La casa
en obres’ ■ F.
MELCION / ARXIU

EVA HDEZ.


