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CARLOS MONTAÑÉS

Barcelona q – La primera funció de La torna de La torna (foto) al Ro-
mea, prèvia a l’estrena de l’1 de setembre vinent, va ser acollida ahir
amb emoció. El renovat muntatge afegeix personatges i barreja es-
cenes de màscares pròpies de la commedia dell’arte, tretes de l’obra
original, amb altres en què els actors no amaguen la cara.

VIBRANT PREESTRENA AL ROMEA

«Jo sóc més autor que
Valle-Inclán i Pirandello»
LLOC I ANY DE NAIXEMENT
BARCELONA, 1943
PROFESSIÓ DRAMATURG I
DIRECTOR DE TEATRE
OBRES MÉS DESTACADES
‘LA TORNA’, ‘TELEDEUM’,
‘OPERACIÓ UBÚ’, ‘UBÚ
PRESIDENT’ I ‘DAAALÍ’

Entrevista Albert Boadella

El director respon
amb duresa a
la demanda de
coautoria dels
actors de ‘La torna’
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CRISTINA SAVALL
BARCELONA

33 Albert Boadella.

La causa
«ES VENGEN PERQUÈ
ELS VAIG FER FORA I HO
VAIG FER PERQUÈ EREN
ACTORS MEDIOCRES»La torna de La torna inau-

gura temporada al Romea,
teatre que el 1977 va haver de sus-
pendre la representació de l’obra
mare arran de la prohibició militar.
Albert Boadella incorpora al mun-
tatge el consell de guerra que va cau-
re com una llosa sobre Els Joglars.

Dies de presó i exili que ara són ana-
litzats des del deliri d’un vell militar
ingressat en un geriàtric.

–¿Què significa aquesta estrena?
–És una petita venjança. Va ser una
obra truncada, però la recupero
amb informacions precises. Llavors
em pensava que l’execució de Heinz
Ches era un nyap franquista. Avui sé
que va ser un crim d’Estat.

–Gràcies a la investigació periodís-
tica de Raúl M. Riebenbauer.
–Va descobrir la seva verdadera iden-
titat. Es deia Georg Michael Wezel.
El vaig ajudar, li vaig passar part del
sumari.

–¿Què el va motivar a crear una
obra d’aquesta tràgica història?
–La foscor que l’envoltava em feia
pensar coses fantasioses: que era un
espia o hi havia connexions amb la
Guàrdia Civil. Era un cas estrany, in-
comprensible, tan impenetrable que
intuïa que hi havia gat amagat. Ches
no va dir mai que tenia dona i fills.

Va protegir la seva família acceptant
la mort. I va ser una carnisseria.
L’únic que es va mantenir digne va
ser ell. Després de 10 minuts d’ago-
nia van acabar matant-lo a garrota-
des. ¡Un horror! Si ho representés tal
com va ser creurien que estic boig.

–¿Encara hi ha temes intocables?
–Constitucionalment avui es pot
parlar de tot, però les conseqüències
fan que molta gent calli. I així sor-
geix l’autocensura, que és pitjor que
la mateixa censura. El gran tabú
d’Espanya és el nacionalisme de Ca-
talunya i d’Euskadi.

–¿Per què reprèn en aquest mo-
ment La torna?
–Els joves han de saber que fa pocs
anys els seus pares o avis van viure
en silenci una situació com aquesta.
Han de saber que no vam ser herois.
Tret de poques víctimes que es van
podrir a la presó o que van ser exe-
cutades, la resta no va fer res davant
un feble mental que no hi havia ma-
nera que es morís.

–La relectura incorpora el consell
de guerra contra Els Joglars.
–És com un còlic nefrític. Només
tinc mals records. No només pel que
van fer els militars, sinó per les
traïcions que vaig suportar.

–La controvèrsia continua. Els ac-
tors del primer muntatge li exigei-
xen que reconegui la coautoria de
l’obra. Defensen que La torna es va
gestar col.lectivament.
–A aquestes altures només m’ho puc
prendre de broma. Ara em toca de-
fensar que sóc autor de les coses que
he fet. Sóc més autor que Pirandello

o Valle-Inclán i m’atreveixo a dir-ho.
No només componc l’obra, sinó que
decideixo què fa cada actor, fins i tot
el vestuari que porta. El meu mèto-
de és fer jugar els actors. Porto unes
notes i a partir d’aquestes idees
plantejo situacions. No fan res que
no passi pel meu filtre. Es vengen
perquè els vaig fer fora i ho vaig fer
perquè eren actors mediocres. En ge-
neral, la seva vida professional no ha
sigut brillant. Tot al contrari de com
ens ha anat a Els Joglars sense ells.

–És trist que persones que van pre-
parar juntes una obra de tanta im-
plicació com La torna ara estiguin
tan distanciades.
–Tot va començar quan estava pres.
Els vaig dir que m’escaparia. Ara
penso que no em van creure. Els
vaig dir que se n’anessin a Perpinyà,
que representessin l’obra allà. Era el
millor cop que podien donar a l’e-
xèrcit espanyol. Van respondre que

no podien anar-se’n i ara es torna a
produir la mateixa situació absurda.
No és la meva responsabilitat que
creguin que la història d’aquest país
no ha sigut generosa amb ells. Que
protestin davant militars o polítics.

–¿I com va viure des de l’exili que
els seus actors fossin a la presó?
–Com un absurd. Mentre estaven en
llibertat provisional es podien esca-
par a l’estranger. I van i es presenten
voluntaris. Es van equivocar i molts
m’ho han reconegut. És una equivo-
cació contínua.

–¿Per què?
–Els Joglars han passat per molts
atacs: punyalades, còctels molotov,
trets contra el vestíbul d’un teatre,
rodes afluixades... Els actors de La
torna no han sigut uns herois espe-
cials dintre de la companyia.<
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