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Primera fila    icult
La primera adaptació escènica del Premi Cervantes del 2008

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

T
al com ho van explicar esta-
ven condemnats a trobar-se 
Oriol Broggi i La Perla 29, 
Juan Marsé,  Pau Miró, 

Jaume Sisa i Lluís Pasqual i el Teatre 
Lliure. Units per dos escenaris –el 
barri de Gràcia i el que va ser la coo-
perativa La Lleialtat i avui és el Lliu-
re– aquest grup heterogeni que no 
ho és tant estrenarà dimecres que ve 
Adiós a la infancia, una aventi de Marsé. 
És la primera experiència teatral tei-
xida a partir de les novel·les del pre-
mi Cervantes del 2008, cartògraf del 
mapa barceloní dels vençuts en la 
postguerra. Les novel·les de Marse sí 
que han arribat al cine amb Vicente 
Aranda com a director més habitual.  
 Pasqual va fer el primer pas al de-
manar-li a Broggi un projecte. Aquest 
es va posar en marxa i va contactar 
amb un ídol de la seva joventut, 
Jaume Sisa. El record d’Antaviana i Nit 

Marsé
teatral

de Sant Joan el van portar a la idea de 
fer un «musical» d’aquell estil. Per 
aquest camí van arribar fins a Marsé, 
a la idea de recrear una època i un 
barri. L’escriptor barceloní era una 
pista inevitable; en la seva joventut 
havia assistit als balls dominicals 
amb orquestra de La Lleialtat. Marsé 
hi va donar el vistiplau. «Els vaig dir, 
com als pel·liculers, que respectessin 
la meva obra fins a cert punt. Ni situ-
ació ni personatges i sí el seu esperit. 
Que la giressin com si es tractés d’un 
mitjó perquè semblés el mateix», va 
explicar ahir l’escriptor en la presen-
tació de l’espectacle. No solament ho 
va aprovar, ha tingut una part activa 
en els assajos i fa el paper de narra-
dor, amb la seva veu en off, a l’inici 
del muntatge.

CINC NOVEL·LES / El següent a entrar 
en acció va ser Pau Miró, el drama-
turg que es va submergir en l’uni-
vers narratiu per aixecar el que Brog-
gi va definir ahir com «un remix, no 
una adaptació, amb un refregit que 
s’acostés molt al món de Marsé». 
L’editor Andreu Jaume va suggerir 
vuit novel·les on bussejar, de les 
quals al final n’han quedat cinc en la 
dramatúrgia (Caligrafía de los sueños, 
Si te dicen que caí, El embrujo de Shanghái, 
Un día volveré i Rabos de lagartija) amb 
un breu record al Pijoaparte, d’Úl-
timas tardes con Teresa.

Oriol Broggi estrena al Lliure de 
Gràcia un «remix» de cinc novel·les de 
l’escriptor amb cançons de Jaume Sisa

‘Adiós a la infancia, una aventi de 
Marsé’ parteix de la biografia de l’autor, 
dels seus balls de joventut a La Lleialtat

 «Ens hem inventat una aventi no-
va amb una sala de ball com a excusa 
i alguns personatges, fantasmes i ei-
xos recurrents de les seves novel·les», 
va dir Broggi, que els va detallar en 
el pas a l’adolescència d’un nen (àl-
ter ego del mateix Marsé i les seves 
tardes de diumenge amb els amics), 
la figura del pare absent, els vençuts 
de la guerra i una època de misèria 
contrastada amb l’alegria pròpia de 
la infància i adolescència. El nen és 
Oriol Guinart, potser l’actor català 
més camaleònic. Tan aviat interpre-
ta un rol femení com un adolescent. 
L’acompanyen la debutant Mar del 
Hoyo, amb carrera en el cine i la te-
le, Xicu Masó, Jordi Figueras, Alícia 
Pérez i Xavier Ricart en l’elenc estric-
tament interpretatiu.

SISA I L’ORQUESTRA / Sisa, per la seva 
part, lidera un grup en què Jordi Ori-
ol toca clarinet i saxo i també actua. 
El mateix fan Marc Serra (guitarra) i 
Carles Pedragosa (acordió i piano). 
Tots formen l’orquestrina Sensació 
que rebrà el públic amb temes de 
l’època, abans que la veu de Marsé 
obri el teló amb la història del jove 
Ringo.
 De les 15 cançons que esquitxen 
les escenes, «set o vuit són meves, i 
n’hi ha una de nova al final», va co-
mentar Sisa. El cantant se sent molt 
identificat amb Marsé, «amb els in-

Juan Marsé
esCriPtor

«Els vaig dir, com 
als ‘pel·liculers’, 
que respectessin la 
meva obra fins a cert 
punt. Ni situacions 
ni personatges»

«Hem inventat una 
‘aventi’ nova amb 
una sala de ball com 
a excusa i eixos 
recurrents de les 
seves novel·les»

33 Mar del Hoyo i Oriol Guinart, en primer pla, en una escena.

FERRAN SENDRA

Lluís Pasqual, Juan Marsé, Jaume Sisa i Oriol 
Broggi, a l’escala d’accés al Lliure de Gràcia.

FERRAN SENDRA

Oriol Broggi
DireCtor teAtrAL
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gredients d’intemporalitat i ir-
realitat d’una aventi», va dir. «Les 
meves cançons són posteriors pe-
rò connecten amb el seu món. Jo 
mateix vaig practicar això d’ex-
plicar aventis. Ens ajuntàvem qua-
tre o cinc en un portal per expli-
car històries. Els tebeos, el cine i 
la vida ens il·lustraven; també la 
ràdio». En el seu cas, amb el barri 
del Poble-sec com a escenari. Sisa 
va recordar que va conèixer Mar-
sé quan aquest va traduir al caste-
llà els diàlegs de Nit de Sant Joan, «i 
Gil de Biedma, les cançons».
 En aquell moment es va pro-
duir l’anècdota del dia. Marsé va 
rememorar l’estrena a Madrid de 
la versió del musical, «al qual va 
assistir a primera fila aquell au-
tor castellà tan trist». No troba-
va el seu nom i, ràpidament, Pas-
qual va encertar a la primera com 
a apuntador: «Buero Vallejo».
 Va tenir més fresca la memòria 
quan se li va preguntar sobre la 
música i la festa dels diumenges a 
la tarda a La Lleialtat. «Jo no balla-
va gaire, perquè no en sabia, i no 
tenia èxit. Em passava el temps al 
balcó, fent-me l’interessant, inú-
tilment, o fumant un cigarret», va 
recordar. «L’orquestra tocava tan-
gos i valsos, en què jo fracassava. 
Amb els lents sí que podia dissi-
mular. ¿Tangos? Ni parlar-ne». H

FERRAN SENDRA Una poeta per aprendre
3Joana Raspall mor als 100 anys, després d’un any d’homenatges

ERNEST ALÓS
BARCELONA

D
ivendres passat, la Sala 
Ibèria de la seva ciutat, 
Sant Feliu de Llobregat, es 
va omplir per acomiadar 

l’Any Joana Raspall, dedicat al cente-
nari de la poeta, lexicògrafa i biblio-
tecària (Barcelona, 1913). Raspall va 
poder assistir a l’acte que, inespera-
dament, s’ha acabat convertint en 
un comiat. Raspall va morir ahir, pe-
rò després d’haver pogut rebre tot 
un any de reconeixements i de veure 
publicat Batec de paraules (Ed. El Cep i 
la Nansa), un volum amb tota la seva 
poesia lírica, incloent-hi els seus 
cinc llibres de poemes i gairebé 200 
textos inèdits, que considerava el 
«punt final» a la seva obra.
 Alumna de la mítica escola de bi-
bliotecàries de la República, com en 
tants casos la seva carrera es va trun-
car el 1939. Per a traductors, correc-
tors i escriptors en llengua catalana, 
Raspall era una presència habitual 
en el seu treball diari pels tres dic-
cionaris dels quals va ser coautora, 
després d’anys de treball sord, im-
partint classes clandestines de cata-
là des del 1955 i acumulant caixes 
i caixes de fitxes lexicogràfiques: el 
Diccionari pràctic de sinònims, el Diccio-
nari de locucions i frases fetes i el Diccio-
nari d’homònims i parònims.

POESIA INFANTIL / No obstant, el que va 
fer de Raspall una figura coneguda 
per al gran públic, des dels ense-
nyants fins a diverses generacions 
d’alumnes, i de pares que potser ha-
gin escoltat un poema de Nadal reci-
tat pels seus fills enfilats en una cadi-
ra, va ser la seva dedicació, a partir 
d’una data tan tardana com el 1981, 
a la poesia infantil.
 La poeta tenia clar que la seva 
obra per als petits era «un servei» 
al país que tenia un doble objectiu, 

educar la seva sensibilitat poètica 
per permetre’ls accedir a la poesia 
adulta i habituar-los a la lectura en 
català. «Jo faig una escaleta perquè 
tinguin ganes d’arribar-hi, i sàpi-
guen que hi poden arribar», va ex-
plicar en una entrevista. «El que vull 
és afinar-los la sensibilitat. Si són re-
ceptius, si això ho senten, a poc a poc 
aniran entenent la poesia dels poe-
tes críptics», va dir en una altra oca-
sió. Cosa que ella no va ser en la seva 
obra per a adults, segons la directo-
ra de la Institució de les Lletres Cata-
lanes, Laura Borràs: «Als nens els va 
ensenyar a disfrutar de la llengua, 
però com a poeta per a adults tam-
bé ens va ensenyar el ritme del llen-
guatge; els seus haikus són un exer-
cici de meditació profunda sobre la 
vida, el pas del temps i la mort». H

MOR LA CENTENÀRIA AUTORA DE POESIES PER A ESCOLARS

33 Joana Raspall, divendres passat, en la clausura de l’Any Joana Raspall, a Sant Feliu de Llobregat.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

No sé en quin tombant m’esperes / només 
sé que ja hi ets; que sempre hi has estat

Aquests dos primers versos del po-
ema Amiga mort, que tanca el vo-
lum Batec de paraules, descriu molt 
bé la relació que de fa molts decen-
nis havies establert, Joana, amb la 
mort: la relació d’una amistat se-
rena, de saber que l’una es tenia a 
l’altra. Finalment, hi ha hagut el re-
trobament, ben bé com havies pre-

Amiga mort
vist a Epitafi: «Epitafi incomplet que 
per cloure’s espera/ un cant suprem 
d’aloses a trenc d’una alba nova.» 
Ens has deixat aquesta matinada, a 
trenc d’alba, sense fer remor, amb 
el teu somriure franc i generós, des-
pullada de tot allò que has anat bas-
tint al llarg dels teus cent anys i que 
ens has regalat sense demanar-nos 
res a canvi.
 Has estat una figura que cada ve-
gada es revela més essencial dins 
el nostre sistema cultural. Una fi-
gura polièdrica que es manifesta 
tant des del vessant de la literatu-
ra –com a poeta, narradora o auto-

nterferènciesi
ra teatral–, i que s’expandeix en la 
teva tasca lexicogràfica. I no s’atu-
ra aquí, sinó que has estat, a tra-
vés de la teva tasca, una figura que 
ha contribuït a mantenir viu, a fo-
mentar i a traspassar a les genera-
cions més joves el nostre llegat cul-
tural, ja sigui la llengua, la litera-
tura o altres àmbits de la cultura.  
 I ho has fet des de la generositat i 
des de l’esperit de servei a la comu-
nitat, que és un exponent que t’ha 
caracteritzat, a tu, i a molts de la te-
va generació, dels quals enguany 
també celebrem alguna efemèride. 
I de vegades en la pitjor de les condi-
cions. 
 En justa correspondència, crec 
que els més de dos-cents actes que 
han servit per felicitar-te i felicitar-

nos dels teus cent anys, han es-
tat només una mostra de la colli-
ta que has fet de tot allò que has 
sembrat, sempre amb la dignitat i 
amb l’excel·lència que t’han carac-
teritzat, i des d’una posició d’hu-
militat, tal com et van ensenyar 
aquells mestres teus estimats com 
Jordi Rubió i Balaguer, Carles Riba 
o Ferran Soldevila, d’aquella míti-
ca Escola de Bibliotecàries que va 
saber transmetre el millor dels co-
neixements i uns valors que van 
fer de la teva generació ciutadans 
irreductibles en la defensa d’allò 
fonamental per a un poble: la seva 
llengua, la seva cultura.
 Discreta i poderosa, lúcida i ge-
nerosa, ens acabes de deixar i ja 
t’enyorem. ¡Gràcies!

CARME Arenas
COMISSIONADA DE L’ANY JOANA RASPALL

poemes

Esperança
Vas amb la colla, rient, pel carrer,
sobre els talons afinats, gronxadissa;
de tant en tant
t’arrepenges al braç
d’aquell o aquella que tens més a prop.
No em mires mai.
Jo et segueixo amb l’esguard
àvidament,
fins que un dia, potser,
sentiràs dintre el pit com un dard
i giraràs els teus ulls cap a mi.
Per poc que duri la teva mirada,
segur que em comprendràs; i gairebé 
em sentiré feliç.

Interrogacions
Tinc una nina
que m’esguarda sorpresa.
Què dec semblar-li?

Per què frueixen,
els ulls, mirant les flames
devoradores?

Ve la pregunta
des d’un miratge tèrbol:
Sóc jo, encara?

De gota en gota,
no m’acostumaria
a la injustícia? 
           


