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Amb la història d’aquest país 
costa de fer broma. És una 
autèntica tragèdia, amb 
muntanyes de morts i massa 
derrotes. És tan tràgica que la 
majoria de catalans no en saben ni 
un borrall. Enquesta ràpida: algú 
sap que el cor de Francesc Macià 
va ‘fugir’ de l’Espanya franquista i 
va estar 40 anys voltant per 
Europa? Resposta majoritària: no.  
Anton Tarradellas i Ivan Fox la 
coneixien, la resposta, i per això 
van decidir muntar La balada dels 

històrics anònims. Tenien 
l’avantatge que Tarradellas, a 
banda d’actor, és precisament nét 
de Josep Tarradellas, president de 
la Generalitat a l’exili i conseller 
del govern durant la República. I 
Fox, coreògraf, ballarí, titellaire, 
etc., també és fill de l’exili.  Van 
poder tenir accés de primera mà a 
molts documents històrics.

La idea va ser de Fox, que li va 
proposar a Tarradellas explicar la 
història de pares i avis que ha fet 
“de nosaltres el que som”, diu 
l’actor. Evidentment, van 
començar a parlar amb la família, i 

el pare de Tarradellas, esclar, els 
va explicar el periple del cor de 
Macià. Passa que el que havia 
estat conseller d’Economia de la 
Generalitat republicana va fer 
travessar els Pirineus el cor 
embalsamat de Macià l’hivern de 
1939. Ja a França, la seva esposa el 
va fer fugir del règim de Vichy i 

fins i tot de la Gestapo, fent passar 
l’urna amb el cor de l’Avi per un 
assortiment de formatges. 
L’organ rodolaria per Bèlgica, 
Suïssa... fins a acabar en una caixa 
forta de  Tours (centre de França).

“El meu pare recordava 
–comenta Tarradellas– que, quan 
era petit, durant els anys d’exili a 
França del meu avi Josep 

Tarradellas, hi havia aquesta caixa 
de plom de gairebé 20 quilos que 
els seguia per tot arreu. Una caixa 
que contenia el cor del president 
Macià, que va travessar bona part 
d’Europa durant 40 anys! De 
seguida, aquesta història ens va 
semblar una metàfora de l’exili i de 
la lluita i la resistència en general 
però també una aventura alhora 
èpica, dramàtica i còmica”.

Dirigits per Julie Annen, Fox i 
Tarradellas, dos catalans residents 
a Bèlgica, expliquen la història del 
cor com “un trencaclosques, amb 
anècdotes recollides de testimonis 
anònims, barrejades  amb històries 
de família i imatges d’arxiu de 
personatges públics”. Tot plegat, 
afegeix Tarradellas, “va prenent 
forma davant dels ulls de 
l’espectador que veu els 
ingredients del decorat  desplaçar-
se i deformar-se o construir-se per 
donar forma física a les situacions”. 
I enmig de tots, el cor de Macià.
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Aquesta història 
ens va semblar una 
metàfora de l’exili 
i de la lluita i la 
resistència

Tarradellas i Foix viuen i treballen a Brussel·les.

 Retallada per aquí i retallada 

per allà. Presses, enuig, 

improvisació. Un festival Grec que 

comença quinze dies més tard del 

normal. Benvolguts senadors, 

estimat públic, els teatres de 

Barcelona agonitzen durant 

aquest mes de juny, el final de 

temporada més trist que hem vist 

en anys. Sí, tenim encara Agost, 

Celobert, Els jugadors, 

Burundanga, però la majoria són 

xiclets als quals se’ls ha allargat 

la vida.

 Qui més qui menys ha suspès 

obres o les ha reprogramat. I 

si a l’octubre recorden haver mirat 

la temporada dels teatres i la 

miren ara, segurament qualsevol 

semblança amb la realitat és una 

pura casualitat. Què ha passat? 

Doncs que hi ha obres que han 

anat molt bé i s’ha decidit que 

segueixin. I n’hi ha que no estaven 

prou clares, i han caigut. 

 El que més han patit és el 

Lliure, amb un grapat de 

cancel·lacions. I el TNC, que 

només ha ofert, de debò, tres 

obres a la Sala Gran, una de les 

quals, Agost, que repetia 

temporada. La resta, un fracàs i un 

musical. A més, ha tingut un parell 

d’obres més de curta estada. De 

fet, podríem dir que els públics 

obren vuit mesets a l’any...

 Els privats han expremut els 

hits, amb el clar exemple del 

Romea, on, realment, només hi 

haurem vist tres obres, Qui té por 

de Virginia Woolf?, Incendis i 

L’habitació blava. Els dos primers, 

no cal dir-ho, són els grans èxits 

de la temporada per votació 

popular, amb el permís de 

Campandes de boda i Forever 

young.

 Ara és el moment de 

descobrir nous teatres i 

donar vida als joves. Vagin al 

Teatre Gaudí, a l’Atrium, a la 

FlyHard, a l’Antic Teatre, al Maldà. 

Són la guerrilla teatral. Hi posen 

tantes ganes (o més) que els que 

surten als grans escenaris. Fins i 

tot hi posen diners. I la vida. Una 

despesa que ningú no els agraïrà.  

–Andreu Gomila

Brutus
Teatres 
tancats

Quanta, quanta guerra
L’Andreu Gomila parla amb el nét de Tarradellas  del llarg viatge del cor 
de Macià per Europa, en escena a la Beckett 
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