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Josep Pujiula és un home lliure. 
S’ha passat 45 anys fent el que ha 
volgut: construint amb les seves 
mans un món propi al mig d’un 
bosc. Amb els seus laberints, les se-
ves cases, les seves torres, els seus 
adorns i les seves coves. Tant és que 
la Terra entri a tota pastilla al se-
gle XXI. Per a Pujiula només exis-
teix un temps: el seu. Quan Jordi 
Morató –alumne de Comunicació 
Audiovisual a la Pompeu Fabra– 
va descobrir el poblat de fusta (ubi-
cat a Argelaguer, Garrotxa) cons-
truït per Pujiula es va enamorar 
del lloc. Hi anava sovint i un dia en 

cuesta (que exerceix de productor), 
mirarà que el film recorri tots els fes-
tivals possibles i, fins i tot, arribi a les 
sales comercials.

El món del ‘Garrell’

A Morató (Torelló, 1989) li encanta 
que els espectadors acabin de veure 
la seva pel·lícula i es quedin amb dub-
tes. ¿És un fals documental? El que 
explica és tan increïble que el dub-
te és més que raonable. Però –acla-
reix el director– «tot és veritat». El in-
ventor de la selva (sobre la marcha) recor-
re els 45 anys que el Garrell s’ha passat 
construint el seu món. A les imatges 
hi apareix ell muntant la seva pròpia 
ciutat, les seves cases, les seves torres 
i els seus laberints. Juga a ser Tarzan. I 
això és l’única cosa que el mou: jugar. 
Jugar al bosc, a l’aigua, amb els ani-
mals. Però molts curiosos i turistes 
acaben destrossant el que el Garrell ha 
construït amb tant d’amor i esforç, 
tot i que ell repeteix fins a cansar-se’n 
que ho fa de manera natural, «sobre 
la marxa» (d’aquí ve la segona part 
del títol del film). Fart que l’«home 
civilitzat» destrossi el seu món, el Gar-
rell l’arrasa. 
 Però el torna a construir. I més 
gran. I amb torres més altes. Una llàs-
tima que el torni a destrossar quan 
les autoritats polítiques li posin 
mil pegues a causa de l’autovia de 
Girona a Olot. Els anys passen, però 
on n’hi ha dos n’hi ha tres, així que 
el Garrell torna a construir (un cop 
més) el seu món. I més i més enorme. 
I més complex. I amb més laberints.
 A Morató no li va costar gaire en-
taular amistat amb el Garrell. «És un 
home lliure, que ha viscut al marge 
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33 Viure a la naturalesa 8 Josep Pujiula, enfilat a un arbre, en un fotograma del documental.
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de la societat i que s’ha passat 45 
anys fent el que volia, sense tenir 
en compte el context que l’envol-
tava». Quan Morató li va proposar 
fer la pel·lícula, l’artista espontani 
no hi va posar cap pega. «Em va re-
bre molt bé. Li va agradar el projec-
te i es va mostrar sempre molt re-
ceptiu. Ell va a la seva i no li importa 
que tu siguis allà, gravant-lo», ex-
plica el cineasta, que, a més, va te-
nir accés a material gravat fa molts 
anys, quan el Garrell jugava a ser Tar-
zan i el filmava un noi amic seu. «Al 
principi no sabia si utilitzar aque-
lles imatges perquè eren molt ama-
teurs, una cosa anecdòtica. Pe-
rò després vaig veure que eren fo-
namentals per explicar la història. 
Són fantàstiques», explica Mora-
tó. Efectivament, aquelles imatges 
són molt valuoses i reflecteixen tal 
com és el Garrell: un ésser humà lliu-
re que viu i deixa viure. H

El Tarzan 
del segle XXI
Jordi Morató porta a Rotterdam ‘El inventor de 
la selva’, retrat d’un home que viu al bosc

«Ell va a la seva i 
no li importa que tu 
l’estiguis gravant», 
diu el director del 
seu protagonista
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va conèixer l’autor, a qui tots di-
uen el Garrell. Morató va començar 
a investigar la seva història. S’hi va 
apassionar i va decidir agafar una 
càmera per filmar. El resultat el va 
entregar com a projecte de final de 
carrera. Quan el cineasta Isaki La-
cuesta, un dels seus tutors a la fa-
cultat, el va veure, ho va tenir clar: 
Aquí hi ha una pel·lícula. I tant que 
hi era: El inventor de la selva (sobre la 
marcha) es va presentar divendres 
passat al Festival de cine de Rotter-
dam. «Quan ens van seleccionar no 
m’ho podia ni creure», explica per 
telèfon Morató, que, de la mà de La-

José Luis Gómez entra a la RAE
3L’actor defensa el seu ofici, l’oralitat i l’alquímia del teatre
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Un «còmic a seques», com s’autode-
fineix, bregat en monòlegs i papers 
complexos, va captivar ahir el pú-
blic, amb una lliçó magistral, el seu 
discurs d’ingrés a la Real Academia 
Española (RAE), titulat Breviario de te-
atro para espectadores activos. El direc-
tor teatral i actor José Luis Gómez 
(Huelva, 1940) va ocupar la que serà 
a partir d’ara la seva butaca, la Z, que 
va deixar vacant el seu admirat Fran-

cisco Ayala, a qui va elogiar i de qui 
va llegir passatges de les seves me-
mòries en presència de la seva viu-
da, Carolyn Richmond. 
 José Luis Gómez, el primer ac-
tor que ingressa a la RAE sense tenir 
obra escrita, va parlar en el seu dis-
curs del poder, el «verí» i la «sorpre-
nent alquímia» del teatre, «un dels 
grans jocs que ha inventat l’ésser hu-
mà en la seva recerca de la supervi-
vència i la salut comuna», que pro-
dueix un efecte «purgador, guaridor 

i catàrtic». El nou acadèmic va elogi-
ar «l’oralitat que va fer possible que 
el Gilgamesh, el Mahabharata, la Ilía-
da, l’Odissea o les primeres cançons 
de gesta es conservessin al llarg dels 
temps» i, defensant l’ofici d’actor 
com a «transmissor del fet teatral», 
va dir que, amb la representació, 
l’obra dramàtica «passa una prova 
de foc», el judici de l’«espectador en 
viu», que gràcies al teatre s’enfronta 
«a emocions i conflictes que compar-
teix amb els seus semblants». H
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