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D
imecres (11 de de-
sembre) es va es-
trenar al Lliure de
Gràcia l’especta-
cle Adiós a la in-

fancia, una aventi de Marsé, a
partir de textos de Juan Marsé
(Caligrafía de los sueños, Si te di-
cen que caí, El embrujo de
Shanghai,Un día volveré i Rabos
de lagartija), amb música de
Jaume Sisa, dramatúrgia de Pau
Miró i direcció d’Oriol Broggi.
L’espectacle és una coproduc-

ció del teatre Lliure i de La Per-
la 29, i el primer que se m’acut
és constatar que han hagut de
transcórrer 37 anys (des de la in-
auguració del Lliure de Gràcia)
perquè Marsé, els personatges
de les seves novel·les, tornessin
al seu barri, i més concretament
a la pista de ball de la Lleialtat,
la cooperativa obrera que va aco-
llir, va allotjar el Lliure el 1976, i
en la qual el mateix Marsé, de
noi, havia ballat o intentat ballar
un bolero.
Trenta-set anys són molts

anys. És cert que el Lliure, des
dels seus inicis, no es va plante-
jar oferir espectacles en llengua
castellana, i Pablo Neruda ma-
teix (Fulgor y muerte de Joaquín
Murrieta) va haver de ser tra-
duït al català per Miquel Martí i
Pol per poder estrenar-se al Lliu-
re el 1982, en un esplèndidmun-
tatge de Fabià Puigserver. Va
ser precisament arran d’aquell
muntatge quan li vaig plantejar
a Fabià la possibilitat d’oferir al
Lliure una adaptació d’algun
text o una selecció de textos de
Marsé, amb una bona traducció
al català, amb la col·laboració de
l’autor. Però Fabià, amb molt
bon criteri, em va dir que l’ope-
ració resultaria un pèl estranya,
que el text de Neruda era prou
“exòtic” per haver-lo traduït al
català, però que el llenguatge de
Marsé era massa “pròxim” per
catalanitzar-lo i que “grinyola-
ria”. Així que no en vam tornar a
parlar.
Doncs bé, trenta-un anys des-

prés d’aquella conversa amb Fa-
bià, Marsé es troba, per fi, amb
el Lliure; torna, en certa mane-
ra, al Lliure-Lleialtat, i ho fa
amb el seu propi llenguatge i de
bracet amb La Perla 29, a inicia-
tiva de la companyia d’èxit fun-
dada per Oriol Broggi i els seus

companys; una companyia que
porta el nomd’un carrer deGrà-
cia, ben present en la geografia
literària de Marsé, on la compa-
nyia va tenir el seu primer refu-
gi en el número 29. El que em
porta a afirmar que dimecres a
la nit vam assistir a alguna cosa
més que a una estrena teatral:
vamassistir a la tan esperada tro-
bada o retrobament de dos ge-
gants de la nostra cultura: l’es-
criptor Juan Marsé i el teatre
Lliure, amb la complicitat de La
Perla 29. Vaja, una trobada en-
tre veïns, tres veïns de barri, la
qual cosa, ara que tant ensmarti-
ritzen amb la marca Barcelona,
aquesta Barcelona per a turistes
on un dia desapareix la llibreria
Canuda i l’altre el cinema
Alexandra, no deixa de ser una
excel·lent i esperançadora notí-
cia. I permeteu-me que ho di-
gui, un acte de justícia cultural i
ciutadana.

Pel que fa a mi, dimecres a la
nit era una nit de festa i així va
ser. Tan bon punt vaig entrar a
la sala del Lliure i veure l’escena-
ri convertit en una pista de ball,
en un envelat amb músics i un
Sisa amb perruquí cantant allò
de “Mujer, si puedes tú conDios
hablar, pregúntale si yo alguna
vez te he dejado de adorar…”
amb el públic ballant la mar de
content, vaig ensumar el per-
fum inconfusible de Marsé.
La trobada, o el retrobament,

no podia començar millor. Des-
prés la música va deixar de so-
nar, es van apagar els llums i va
començar l’espectacle pròpia-
ment dit. No ho explicaré per-
què ja ho ha fet, amb bona plo-
ma, Justo Barranco i, quan surti
aquesta crònica, ja ho haurà fet,
o estarà a punt de fer-ho el meu
vell amic i col·lega Joan-Anton
Benach, crític teatral d’aquest di-
ari. Tan sols els diré que, segons

la meva opinió, l’espectacle no
traeix l’esperit i el contingut
dels textos de JuanMarsé imos-
tra escenes d’una gran bellesa en
les quals arriba clara i rotunda la
nostàlgia del novel·lista, la verita-
ble nostàlgia, la més profunda, la

que “no té a veure amb el passat,
sinó amb el futur” segons parau-
les de Luis García Montero, a
qui Marsé cita a l’inici de la seva
novel·la El embrujo de Shanghai.
Escriu l’autor de Luna en el sur:
“Jo sento sovint la nostàlgia del
futur, vull dir, nostàlgia

d’aquells dies de festa, quan tot
rondava davant nostre i el futur
encara estava al seu lloc”.
No resulta gens fàcil traslla-

dar a un escenari les novel·les de
Juan Marsé. A un escenari o a
una pantalla, i les adaptacions ci-
nematogràfiques en són una bo-
na mostra. Recordo una confe-
rència que Marcos Ordóñez va
fer a la Biblioteca Juan Marsé
del Carmel en la qual, entre al-
tres coses, en referir-se als dià-
legs de l’autor de Si te dicen que
caí, va dir el següent: “Amb els
diàlegs li ha passat (a Marsé)
exactament el mateix que a He-
mingway: són enganyosament
senzills. Els diàlegs deMarsé són
fluids però molt escrits, molt
compostos, molt més estilitzats
que naturalistes, o sigui, que fun-
cionen bé sobre la pàgina, però
no gaire en boca dels actors”.
I això passa, alguna vegada, en

aquest espectacle. Com passa
quan l’actor s’apropia les parau-
les del narrador. Però això es pot
esmenar fàcilment i em consta
que tant l’adaptador, Pau Miró,
com Broggi hi estan treballant.
També vaig trobar que hi ha per-
sonatges i escenes que es repetei-
xen innecessàriament. Segons la
meva opinió, a l’espectacle li so-
bra una mitja hora. Una vegada
resolt això, quedarà rodó.
Marsé al Lliure, a càrrec de

La Perla 29, amb Jaume Sisa i
les seves cançons –un Sisa extra-
ordinari que encaixa formidable-
ment bé en el món del novel·lis-
ta–, i amb el Capità Blay, la Beti-
bú, la senyoraMir, Susana, Auro-
ra, el Java, el Mamelles…Visca
la República Independent de
Gràcia!c

VAL LA PENA?

Em truca un amic per
dir-me que dilluns va

anar al Sandor (plaça Francesc
Macià) a prendre una copa a la
terrassa. “Vaig demanar un
whisky, un Cardhu, com ens
havies explicat tu que havies fet
fa unes setmanes”, em va dir el
meu amic. “I me’l van portar,
en vas de gel, tal com l’havia
demanat. Però, a diferència del
que et va passar a tu, no vaig
veure l’ampolla enlloc. Me’l van
portar ja servit”, em va dir, in-
dignat, el meu amic. Anem de
mal en pitjor.

NoEn menys de vint-i-
quatre hores hem

passat del desgraciat Espa-
nya contra Catalunya de l’his-
toriador Jaume Sobrequés i
els seus dakois, al gloriós
“Mas desafia Rajoy amb pre-
gunta i data” (titular de La
Vanguardia). Cosa que no
deixa de ser un respir, ja que
aquesta vegada en la pregun-
ta hi som tots. Ara només
falta esperar que el senyor
Mariano Rajoy mogui fitxa.
Que ho farà, si no vol que se’l
cruspeixin (els seus).

Sí

Dimecres vaig assistir
al retrobament de dos
gegants de la nostra
cultura: Juan Marsé
i el teatre Lliure

L’espectacle no només
no traeix l’esperit dels
textos, sinó que arriba
clara i rotunda la
nostàlgia del novel·lista

ROS RIBAS

Un instant del muntatge teatral Adiós a la infancia, una aventi de Marsé, que es representa al Lliure de Gràcia

MarséalLliure

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA


