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iFora mascares!

L'audaç director teatral Salvador Távora presenta a Barcelona 'Imágenes andaluzas para
Carmina Burana', un espectacle arriscat al servei de les emocions. Així són també la seva
vida ¡les seves idees, que ell defensa a cara descoberta.

Per Ángel Martín I Fotos Ricardo Martín
Salvador Távora Triano (Sevilla, r930) sap que no són els millors temps per al teatre, perquè hi ha molta
competència, perquè el pot perjudicar la seva postura en defensa de la festa taurina. ¿O no? Ell sembla
il.lusionat i defensa la seva manera de pensar. Així ha estat sempre i així continuarà, assegura. Rep a la
seu de la seva companyia de teatre, La Cuadra de Sevilla, un espai que és contigu a desenes de naus
industrials, pròxim al barri on va néixer. El flamenc, els cavalls, els toros, aquests tapies andalusos que
ell utilitza capgirant-los, allà no es capten; només camions, tallers, clàxons i maquines l'envolten. El
carrer es diu Herramientas, com un deIs seus espectac1es; un altre de paral.lel, Los Palos; un altre,
Quejío. Teatre i indústria es donen la ma en aquest polígon i no grinyola. Potser és la ma de Salvador
Távora. "Sap - diu- fa bo i no m'agrada; quan els dies són plujosos i una mica tristos em sento millor. Tot
i que sóc sevillà, el sol no em va bé i no sé per que".
¿Qui ho diria d'un andalús?
Tinc poc a veure amb l'esperit típic de l'andalús, amb això que en diuen ànima andalusa alegre. Mai he
creat des de l'alegria, repasso els instants deIs impulsos creatius i cap arrenca de moments alegres. La
infantesa em marca definitivament; jo tinc menys de 100 pero més de 60 anys, i sento que cada vegada
estic més ancorat en les sensacions que vaig tenir de petit, sigui quina sigui la situació en que em trobi.
Els nens de la postguerra difícilment podem tenir un record gaire estimulant d'aquells temps.
Tan difícils van ser per a vostè aquells anys a Sevilla?
Van ser difícils per a tothom, però pitjors per als que no teníem res, com els del meu barri del Cerro del
Águila, que depenia totalment de la fàbrica d'Hytasa (Hilaruras y Tejidos Andaluces). Va ser dur, temps
de cartilla de racionament, de necessitats. A mi em va marcar definitivament.
¿No va tenir una primera bicicleta, alguna alegria infantil?
No. La meya primera bicicleta ja va ser de molt gran. No és que passés la gana deIs nens de l'Airica,
pero mai vaig menjar els cigrons que volia. Home, sí que recordo les sortides de l'escola, quan per
berenar un dia hi havia pa blanc en lloc de negre,com era habitual, o els ensenyaments del mestre que
teníem, Manuel García Romero, un home molt poètic que quan començàvem a llegir, lletrejàvem
Bécquer, i això també va influir que sigui el que sóc.
Als 14 anys va entrar a treballar a Hytasa. Tenia tres germans més petits, i el meu pare ja estava jubilat,
així doncs, hi va haver un temps en que gairebé era jo qui mantenia la famIua, amb el meu petit sou
d'aprenent. Treballava vuit hores diaries, més dues que dedicava a les classes voluntàries per aprendre
l'ofici. El professor era tan bo que jo diria que gairebé eren estudis superiors.
¿Que feia a la fàbrica?
Vaig ser mecànic i allà vaig aprendre l' ofici de soldador elèctric. Pero, fixi's, tot té un punt de partida,
allà ens arribaven llibres que segur que no arribaven a les escoles de pagament, perquè estaven
prohibits. Els llegíem d'aprenents, ens donaven una perspectiva de la vida des del punt de vista del
compromís social.
¿I comença a comprometre's?
No feia falta que ningú m'ho descobrís, ho vivies, ho tenies a la família, hi havia una foto de Stalin a
totes les taquilles, en plena dictadura. No podies triar, no tenia gaire sentit lluitar per una altra cosa que
no fos millorar la teva vida i la de la teva família. Una vegada vaig tenir un accident en un dit i em van
portar a un hospital del centre de Sevilla, era un migdia i em vaig quedar molt sorprès al veure que hi
havia tanta gent asseguda a la porta deIs casinos, xerrant als carrers de Sierpes i Tetuán. Jo sempre
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havia pensat que a l'hora de treballar tothom estava com nosaltres a la seva fàbrica, no sabia que hi
havia gent que no necessitava trebaIlar per viure. I vas raonant i traient conclusions.
¿Quins eren els seus principis?
He estat molt receptor sempre, pero en l'escala de valors que m'he construït des d'aleshores, ja entrava
el de l'apreci de la feina, fer-Ia bé. Jo admirava, no el més fort o el més ric, sinó el que ho feia millor; el
mestre més honrat. No teníem ídols televisius, i gairebé ni cinematogràfics; només velem les pel.lícules
de vaquers.
¿No es divertia?
De vegades. Al barri hi havia cantaores com el Bizco Amate, gent desenganyada de la vida que cantava
les seves penes pels taulells; d'ell vaig aprendre les lletres deIs seus cantes, era com el professor polític
flamenco Cantava lletres com ara: "La mentira y la verdad se juntaron en la audiencia, la mentira y la
verdad, la verdad salió perdiendo, y la mentira ganó en el reino del gobierno". Encara no existia la cançó
protesta, però com si en fos una. Altres eren molt pujades de to per a l'època, com: "La retama del
camino la pisan los caminantes y a la hija del obrero la pisan cuatro tunantes de los que tienen dinero".
o: "Piso con mucha finura cuando entro en tu jardín, las flores se vuelven locas y toman celos de mí
porque te beso en la boca".
¿La seva mare va ser cigarrera?
No; la meya àvia i la meya besàvia. Elles em van inspirar per a Carmen, va ser un homenatge. La meya
mare va tenir les febres tifoidees i com que eren molt contagioses als meus germans i a mí ens van
repartir entre la família. A mí em van portar a casa de la meva tia Teresa, amb la qual vivia la meva
besàvia Carmen, que era cigarrera. Va morir amb gairebé cent anys; va viure i va morir amb una dignitat
tremenda.
En la seva joventut va ser torero.
Intentava sortir d'allò que vorejava la miseèria, i quan ja començava a tenir una mica d'atreviment i a
saltar les tàpies de l'escorxador. Manolete havia mort i als nois del barri ens arribava informació del seu
prestigi i de la seva riquesa, així doncs volíem ser toreros, vèiem en això la possibilitat d'accedir a un
món diferent, alhora que satisfèiem l'afició. Hi va haver un moment en que vaig aprendre l'art i l'ofici.
Vaig compaginar la fàbrica i el toro com vaig poder. Un metge de la fàbrica m'hi va ajudar, em va donar
la baixa quan havia d'anar al camp a torejar i així vaig poder practicar pels corrals de prova, perquè no
hi havia una altra manera de fer-ho.
¿Quan deixa la fàbrica?
Poc després. A Peñaflor, un ramader, Félix Moreno, tenia l'actitud altiva de no convidar els matadors de
toros perquè temptessin les vedelles, sinó els aficionats. Un dia em va deixar torejar perquè anava
recomanat per Rafael Gómez el Gallo, que havia estat el meu padrí, amic del meu pare. Vaig estart an
bé amb la vedella que en vaig torejar sis. Recordo que una em va clavar la banya a la cuixa i vaig
començar a sagnar, pero jo volia torejar el màxim possible. No hi havia gaires oportunitats. Va ser un
escàndol tan gran a Sevilla, que llavors era una ciutat més petita, que tothom ho va saber i em va cridar
l'empresari de la plaça de Sevilla per torejar una novellada. I així vaig continuar fins que em va tocar fer
el servei militar, en que vaig demanar anar com a voluntari a Aviació.
Per poder quedar-se a Sevilla.
És dar. Quan li vaig dir a Rafael Gómez el Gallo que volia entrar en Aviació, em va recomanar al general
Lecea. Aleshores em van demanar que toregés a Sevilla amb Moreno de Alcalá i Cabrerito; el Gallo
llavors va convidar Lecea, i junts des de la barrera em van veure torejar. Li vaig dedicar el primer toro i
em va sortir bastant bé i, quan vaig acabar i em va tornar la montera, em va donar una targeta que deia:
"Salvador Távora, té permís indefinit". Vaig deixar la targeta a la caserna i, des d'aleshores, no he tornat
a saber-ne res del servei militar, no hi vaig tornar mai més.
¿Per què va deixar de ser matador?
No ho veia dar, era molt difícil. El 1960, el 21 d'agost, anant de matador amb la quadrilla d'un rellonador,
Salvador Guardiola,
a Palma de Mallorca, ho vaig tenir clar. El toro va matar Salvador i quan em vaig dirigir cap a l'animal,
Farruco, amb la muleta i l'espasa, em vaig sentir molt sol, com mai m'he sentit, i em vaig dir que mai
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més em tornaria a trobar en una situació com aquella, havent de matar un toro sense saber si ho feia
per art o per venjança. A partir d'aquell moment, no tenia ni toro ni fàbrica.
Però el seu interès per la música persistia. Sí, vaig fer algunes incursions com a cantaor, vaig començar
a entendre que el que es cantava a Andalusia no responia a la seva situació social i que sense deixar
de fer art, s'havia d'intentar donar una nova imatge de la terra, d'Andalusia. Hi va haver un desig de
buscar noves formes, capaç de fer coral i col.lectiu el crit individual del flamenc, perquè és un crit molt
individual. Sense adonar-me'n vaig passar d'una cosa a l'altra. Vaig estar fent un tipus de cante que té
una afinitat amb la realitat social d'Andalusia, amb el compromís dels comunistes, l'únic que hi havia
llavors.
En aquella època coneix José Monleón, que el porta a Nancy el I970 junt amb el teatre estudi Le-
brijano.
Buscava que en aquest espectacle hi hagués alguna: cosa més que el cantaor tradicional i alla vaig
veure que tot l'atreviment que jo . tenia era possible portarlo a la pràctica. El compromís amb el fons era
fàcil, el que semblava difícil era la forma. Vaig veure els japonesos, amb les seves formes religioses, les
seves reflexions, les seves escenes lentes, desesperadament lentes, i jo vaig pensar que això també és
possible a Andalusia. L'Univers sonor i estètic, amb les nostres setmanes santes, els toros, els cantes,
tot allò que formava part de la meva vida, l'angoixa, el dolor, el crit, la ràbia, tot allò podia servir per fer
un alfabet de comunicació teatral.
I aquí comença La Cuadra, la seva companyia de teatre 
Sí, en el primer espectacle poso el bidó, les cordes, allò que ens angoixa, lligo, per exempIe, les mans
com una realitat gairebé de nen. En el segon m'atreveixo més, i en el tercer m'atreveixo a fer un
espectacle amb formigoneres, amb soldadures elèctriques. J a no hi ha llums de teatre, sinó les
soldadures elèctriques, que cada vegada reflecteixen més el meu món personal, fins a arribar a ficar el
toreig reglamentari d'un toro de rellons, i així em vaig trobant a mi mateix, sense deixar de ser i de tenir
el record d'aquell nen ingenu que vaig ser.
¿No ti interessava el teatre convencional? 
Hi havia anat una vegada quan era aprenent, hi vaig anar amb un company, que després va ser jugador
del Betis, Portu. Vam anar al centre a veure una comèdia i ens vam sentir tan estranys veient els proble-
mes de la petita burgesia, parlant de coses que desconeixia, que no hi vaig tomar i continuo sense anar-
hi.
¿No l'atrau?
Tot el que són temes desenvolupats amb una lògica, sense tenir en compte les possibilitats que ofereix
l'art, no m'interessen, perquè m'expliquin una història prefereixo llegir-Ia. El text m'interessa quan s'ha
de puntualitzar, però m'agrada que el punt de partida sigui un impuls, una intuïció.
El seu últim espectacle és Imágenes andaluzas para Carmina Burana.
Hi he trobat un nou camí, l'art irraonable, perquè altres vegades m'he esforçat a raonar el que feia, i he
patit de vegades per no poder explicar-ho. El més gran elogi que se m'ha fet, quan m'han volgut fer mal,
és quan el crític diu que el que faig emociona, però no és teatre, és intentar dignificar la paraula
espectacle, com un element que commogui i que doni notícia del que passa dins d'un a partir de
l'emoció. Ara, m'he tret això del que és raonable, és el camí d'un art teatral emocional irraonable: que
s'hi apunti tothom qui vulgui.
¿Es posa límits?
No, ni tan soIs econòmics, que és la meva baralla amb el comptable. De vegades és ruïnós, però tirem
endavant com podem, demanant ajudes, resistint. Encara no tenim ambició social i personal, no vull
acumulació, així que ho invertim tot aquí. Ara, per al Carmina, som gairebé 50 més, i tornem a estar in-
quiets per saber què passa a Barcelona.
¿És més difícil fer teatre ara que durant la dictadura?
Sí, contra la dictadura hi havia un munt de grups independents, el gest de complicitat a l'espectador era
claríssim, tot d'esquerres contra la dictadura. Però al mateix temps jo m'adonava que el missatge era
d'esquerres, però no les formes, que eren molt convencionals, molt conservadores, era un missatge de l'
esquerra, pero fet amb el llenguatge de la dreta.
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No tots ho entenen així.
Vaig tenir problemes. Me'n recordo que el 1977, en una sala madrilenya, El Gallo Vallecano, vam fer
Herramientas i gent tan poc sospitosa com Fernán-Gómez, deia: "¿Què fan uns bojos amb una
forrnigonera damunt d'un escenari, quina mena d'agressió és aquesta?". I era un senyor considerat
compromès. Només un, quan vam fer a Madrid Andalucía amarga, Eduardo Haro, va dir que el que
fèiem ja ho havien fet els grecs, amb el déu Maquina, només que aquí la màquina és real.
Doncs se l'ha reconegut moltes vegades. Aquí a Sevilla, diversos carrers tenen els noms dels
seus muntatges.
Sí, ho van demanar les associacions de velns.
EIs premis m'agraden, m'estimulen, no per vanitat; quan arribo al barri i passo pels seus carrers, em
sento més enfortit i més responsable, ja no pots fer qualsevol cosa, no pots anar amb tres persones, ni
fer un monòleg com El Brujo, ni res semblant.
¿No ha militat en cap partit polític?
Mai. Moltes vegades em trucaven de la Policia per preguntar-me per què feia aquests espectacles tan
tristos tan alegre com era Andalusia. Al tres demanaven que ens detinguessin perquè convidàvem a la
subversió, però el compromís de l'artista ha de Ser amb les seves creacions, ha de poder traspassar els
límits d'un partit polític. A més, el nostre compromís amb certes causes era públic i des d'una tribuna
visible. En les nostres obres fèiem aquells cantes, aquells cors, una mena d' espai zarzuelero. Un
censor que va venir a veure'ns a Madrid va dir: "Que bé, que maco, hi portaré la meya dona, que és
malaguenya". Per sort no va venir. La militancia artística era més controlable, pero menys condemnable,
perquè no hi havia mai res escrit, era un espectacle d'intencions que també es podia interpretar d'una
altra manera, com un cor zarzuelero.
Alguna vegada li han suspès eIs seus espectacles.
Sí, l'any 1974 ens van suspendre Los palos a Tarragona i vam haver d'anar fora d'Espanya. No vam
tornar fins a la mort de Franco. I vam tenir problemes amb els grups d'ultradreta; més d'una vegada vam
haver de sortir corrents a Madrid, o ens esperaven els de Fuerza Nueva a la sortida.
Parlem de toros. L'ambient està tens amb el que ha passat a Barcelona.
Realment és tan tens que jo parlo de la violència dels antitaurins davant el que han fet a Barcelona. Em
sembla violenta la seva declaració, no es pot parlar en nom d'una ciutat per molt dret que concedeixi un
pIe municipal. És un atemptat a la història taurina de Catalunya, on des de finals del segle XIV se
celebren corrides, on hi ha hagut 70 places de toros, més que a Andalusia, Barcelona ha tingut tres
places de toros, cosa que no ha tingut cap altra ciutat, ha tingut intel.lectuals, verdaders impulsors de la
validesa de la festa, tant que avui alguns com Mariscal o Barceló són aficionats al toro; això és la
historia d'un poble. Dir Barcelona antitaurina és a dir Barcelona antihistòria, és intentar treure de cop i
volta un tros de la història de Catalunya. No es pot explicar aquesta història separada de la història deIs
toros, com passa amb tots els pobles d'Espanya; són dues històries paral.leles.
¿No s'haurien de plantejar algunes coses del toreig?
És possible arribar a acords; hi ha un precedent el 1925, quan es va introduir l'ús del peto en els toros
perquè s'humanitzés la festa. Hi va haver un diàleg llavors i n'hi pot haver avui, però no parlar de
prohibició, que hauria de ser un terme que no es fes servir per a res. És cIar que és possible treure sang
innecessària de les places, podem qüestionar aspectes de l'últim terç. A mi tampoc m'agraden les 40
punxades, però que se'n parli. Diuen que estan contra la violència en els toros, pero la combaten amb
violència.
De vega des la plaça és una carnisseria.
Tinc l'experiència de matar toros i la d'haver-Ios vist matar als escorxadors. El toro té un olfacte
especial, molt desenvolupat; a la plaça quan surt a defensar la seva llibertat, una llibertat pagada
gratuïtament perquè no li servirà per a una altra cosa, perquè si no l'engreixarien i el convertirien en
carn, no ensuma la mort. He estat a tres dits d'ells amb una espasa a la mà i he vist a les seves cares
una gran vivesa per defensar amb les banyes la seva vida i la seva llibertat. Pero també he vist plorar
els toros de l'escorxador quan els porten a matar en cadena, aixo és dolor, ensumen la mort des que hi
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entren, pateixen molt més que a la plaça de toros. Defensen els animals, doncs que comencin per
aquestes morts en cadena.
¿Pensa que els antitaurins catalans ho són per raons polítiques?

Doncs més ignorància encara. (S'aixeca per
buscar un text i llegeix dades). Miri: el juliol del
1387 Joan I va celebrar una corrida a la plaça del
Rei de Barcelona, el 3 de desembre de 1601 a la
plaça del Born se celebra... A la Barceloneta
s'inaugura una plaça el 1834, que es destrueix
durant el franquisme, les Arenes es construeix el
1900, la Monumental, el 1914, tot anterior al
franquisme, hi ha tres ramaderies braves a
Catalunya... I així podria estar una hora donant-li
dades inesborrables. Però si fins i tot un
president de la Generalitat va presidir una festa a
la Maestranza de Sevilla. Senyors: dialeg. ..

Távora treballa en un projecte sobre la cultura del toro i el cavall
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