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EDUARD MOLNER

En l’origen d’Adiós a la infancia,
una aventi de Marsé, hi ha un
acord a tres bandes entre Oriol
Broggi, Jaume Sisa i Juan Marsé.
Broggi i Sisa ja havien treballat
junts en altres projectes i van visi-
tar Marsé amb una idea vaga del
que podria ser un espectacle basat
en els seus textos. Més tard, amb
una escaleta de guió pactada amb
Marsé, i configurada amb l’ajuda
del Pau Miró, Broggi va visitar
Lluís Pasqual amb la proposta de
l’espectacle.

PeròquinMarsé?DoncsCaligra-
fía de los sueños; Si te dicen que caí;
El embrujo de Shanghai;Undía vol-
veré; Rabos de lagartija; més unes
espurnes de Ronda del Guinardó i
Últimas tardes con Teresa. El Mar-
sé que parla de la immediata post-
guerra, de la Barcelona grisa con-
sumida per la misèria, de la Bar-
celona dels derrotats, sotmesa als
vencedors, fossin catalans o no.

Ringo és un noi que es mira les
parelles que ballen a la Cooperati-
va laLleialtat, arqueologia delLliu-
re de Gràcia d’avui. Som al 1945,
quanBarcelona era “menos verosí-
mil que ahora, peromás real”, com
el personatge comenta. Perquè la
fam és tremendament física, com
les bufetades dels camises blaves
per parlar en català, o les proces-
sons al carrer. Broggi defineix la se-

va proposta com una poetització
del món de Marsé i, tanmateix, el
punt de partida d’aquesta literatu-
ra no pot ser més matèric, perquè
la infelicitat col·lectiva, a la Barce-
lona dels anys quaranta del segle
passat, no podia ser tampoc més
concreta i palpable.
Quan s’estreni Adiós a la infan-

cia l’espectador entrarà a la sala
del Lliure de Gràcia com qui entra
en un túnel del temps. Els més
grans reconeixeran el paisatge,
també els lectors de Marsé, però
tots els espectadors sentiran una
mena de fil de contacte, perquè
allò que ha estat real deixa pòsit.
Tal vegada unmón tan aparent-

ment diferent com el de Jaume Si-
sa té alguna cosa a veure amb tot
això. Una cançó de Sisa sovint és

una estratègia d’evasió de la reali-
tat tan potent com una aventi de
Marsé. Vies d’escapament que
transformen l’interlocutor, perquè
la cançó i l’aventi es creen per ser
escoltades. L’avantatgede l’una i al-
tra és que són pilotades per la
ment conscient, a plaer i per al pla-
er. En un temps en què l’espai pú-
blic deixava de ser democràtic per
molt de temps, i passava a ser l’im-
peri de la impunitat de l’autoritat,
l’únic regne inexpugnable era el de
la invenció. La invenció inconsci-
ent del somni, la invenció cons-
cient de la ficció.

Ringo es va fent gran i diu adéu
a la infància, en paraules de Brog-
gi, “a través d’una aventi, i passa
per diferentsmoments, l’enamora-
ment, els primers petons a una no-

ia, la primera cigarreta, la primera
botella d’alcohol, els primers des-
enganys de la vida, com la mort
d’algú proper, de l’avi”. Rituals
d’iniciació practicats des d’un des-
emparament real, l’orfenesa pater-
na, metàfora també de l’orfenesa
de tota una classe social, menada a
la pèrduade qualsevol referent po-
lític propi, de qualsevol opció en la
presa de decisions: sense pare vol
dir sense un origen que pugui res-
pondre per tu. Davant d’això l’avi,
o el que fa d’avi, el Capitán Blay,
esdevé l’única referència. L’home
gran que orienta el jove pel barri,
que vol dir per la vida, però també
pel passat, perquè alguna cosa s’ha
d’explicar sobre tot allò que ens ha
precedit per saber qui som.
Pau Miró, amb l’ajuda de Marc

Artigau, ha treballat des de la idea
de descartar la literalitat i l’ob-
vietat i ha anat a buscar, segons
Broggi, “les coses més poètiques”.
“No és una adaptació de res, sinó
que és una idea lliure a partir del
món Marsé, és el que volíem fer i
és el que Sisa pot il·lustrar bé, per-
què no hi ha cap connexió directa
entre Sisa i Marsé”, comenta el di-
rector. Aquesta poetització del seu
món ha agradat aMarsé, que, d’al-
tra banda, està força descontent de
les moltes adaptacions cinemato-
gràfiques de les seves novel·les. El
cinema que s’ha proposat entrar
en el món Marsé segurament no
ha tingut mai aquesta perspectiva.
El teatre té les mans més lliures.

No s’explica ben bé una història
a Adiós a la infancia, de fet la peça
començaquan s’acabael ball de l’or-
questra i algunsmúsics es queden a
veure escenes que es comencen a
esdevenir-se al seu davant i de tant
en tant senten la pulsió d’intervenir
amb la seva música. “Hi ha un fil,
en una escena es parla d’un perso-
natge i aquest mateix protagonitza
la següent escena”, diu Broggi, però
no s’explica un argument.

El cas és que Ringo es va fent
gran i va deixant enrere la infante-
sa sense veure més exemples que
una espessa grisor, que és de la ciu-
tat, i per descomptat de les perso-
nes que l’habiten. “Res és molt no-
ble i tot es bastant cutre, parlamolt
dels empobrits, dels desemparats,
dels solitaris, dels perdedors”, co-
menta Broggi. Esclar que en aquell
període, perdedors eren tots, tot el
grup social del noi, tot el seu barri.
Lamateixa obra s’encarrega dede-
mostrar que, malgrat els esforços
d’evasiódels individus, el franquis-
meera una enormemàquina de re-
pressió que anava des de la bufeta-
da del capellà a l’escola fins al tret
policial; el franquisme era una im-
mensa comissaria.
Però, més enllà d’això, hi ha la

història humana d’algú que tran-
sita cap a l’edat adulta en un camí
on els desenganys laminen les il·lu-
sions, tot i la voluntat per preser-
var-les com un tresor. Així podem
entendre aquesta literatura, o el te-
atre que ara se’n deriva, com una
mena de conjur del desencís. |

TeatreElLliurepresentaun espectacle apartir de textosde JuanMarsé:
mésqueuna adaptaciódels seus llibres, una aproximació almóndel novel·lista

Marsé a escena
Adiós a la
infancia, una
aventi de Marsé
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A partir de textos
de Juan Marsé i
música de Jaume
Sisa. Dramatúrgia
de Pau Miró i direc-
ció d’Oriol Broggi.
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A la foto gran, un
moment dels prepa-
ratius de l’especta-
cle, amb Marsé
(assegut) i Broggi
al centre. A la foto
petita, un detall de
l’obra que es veurà
al Lliure de Gràcia
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