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juny del 1997, a l’edat de 79 anys.
Vaig anar, amb Josep Maria Ca
randell, que havia conegut Juan
Germán en la seva joventut i pel
qual sentia unagran estima, a aco
miadarlo al tanatori de Sancho
deÁvila. No éremgaires. En qual
sevol cas, érem molts menys dels
que calia esperar. Hi havia absèn
cies notables, començant per la
política cultural d’aquest país: cap
càrrec de la Generalitat, de
l’Ajuntament, de la Diputació, del
Ministeri de Cultura, es va dignar
assistir a l’acte. Era penós, per no
dir patètic, comprovar com, en
ple Grec 97, cap capitost cultural

del municipi no s’havia acostat a
acomiadar Juan Germán, el ma
teix que, el 1952, al costat de l’ac
triu Mercedes de la Aldea, va tor
nar a l’escenari deMontjuïc la se
va dignitat teatral. “El local”,
explica Jordi Coca, “estava en
condicions pèssimes, brut, sense
camerins, i ambmancances tècni
ques de tot tipus que van ser re
soltes amb l’entusiasme d’aquella
jove actriu –que moria no gaire
després en un tràgic accident– i
l’interès que JuanGermán Schro
eder tenia per a recuperar espais
exteriors i fins i tot crearne de
nous”. En aquell Teatre Grec, fe
liçment recuperat, Juan Germán
vamuntar, amb laMercedes, Edi
po rey, de Sòfocles. El mateix any
havia dirigit amb Esteve Polls i
Francesc d’A. Toboso, El pleito
matrimonial del Cuerpo y el Alma,
davant el templede la SagradaFa

JuanGermán
Schroeder (19182018)
E l narrador, guionista,

dramaturg i poeta Ra
món Gil Novales d’Osca
d’origen i resident a

Barcelona des de la meitat dels
anys 50, vamorir a la capital cata
lana dilluns passat als 90 anys.
Darrere seu deixa una obra literà
ria a cavall de l’avantguardisme
audaç del seu teatre i la recupera
ció nostàlgica de les terres arago
neses, “que va haver d’abandonar
com molts milers de paisans seus
les últimes set dècades” (Mario
Sasot, La Vanguardia, 29 de
maig).
Ramón Gil Novales va ser amic

meu. El vaig conèixer una nit de
jazz i de whiskey a casa d’un altre
amic, JosepMariaCarandell. Lla
vors, a mitjans dels seixanta, en
Ramón es guanyava la vida tra
duint autors anglosaxons al caste
llà per a Seix Barral i Plaza & Ja
nés: Henry Miller, Virginia
Woolf, Hannah Arendt, Peter
Brook... En Ramón escrivia teatre
–era un boig del teatre– i es feia
amb gent de l’ofici, com JoséMa
ría Rodríguez Méndez, tres anys
més gran que ell. Va ser en José
María qui li va presentar Ricard
Salvat i Maria Aurèlia Capmany,
aleshores al capdavant de l’Escola
d’Art Dramàtic Adrià Gual, que li
van estrenar a la Cúpula del Coli
seumel seuGuadañaal resucitado
(1969). La va dirigir el mateix Ro
dríguez Méndez i va ser un èxit,
un èxit d’una nit i gràcies, comdi
ria don Ramón María del Valle
Inclán, cosa habitual en aquells
anys de cilici i alabarda, vaja, de
censuramonda y lironda.
Llavors jo era un nano acabat

d’arribar de París, de l’Institut
d’Estudis Teatrals de la Sorbona, i
encara tenia molt per aprendre
del teatre espanyol, en què inten
tava ficarme, exercint de crític, i
ells, en Ramón i en José María,
em van ajudar molt. Eren uns
anys, els del teatre independent,
en què el teatre que es cuinava a
Barcelona tant es cuinava en cata
là com en castellà. Tots perta
nyíem a una mateixa família: Sal
vat, el Salvat de Brecht i Espriu,
acollia a la seva escola Gil Nova
les, de lamateixamanera que, deu
anys més tard, el cèlebre Grec del
76, el de la professió, faria pinya
amb Bodas que fueron famosas del
Pingajo y la Fandanga, la millor
obra de Rodríguez Méndez, se
gons va sentenciar al seu dia el
col∙lega PepeMonleón.
Qui recorda avui Ramón Gil

Novales i José María Rodríguez
Méndez? Quant fa que no hem
vist representar una de les seves
obres als nostres escenaris?
Aquest any celebrem el centenari
del naixement de Maria Aurèlia
Capmany –“la Simone de Beau
voir catalana”, vaig llegir no re
cordo on– i de Manuel de Pedro
lo. Bé, molt bé. Però, qui recorda
Juan Germán Schroeder, una al
tra de les figures emblemàtiques
d’aquells anys d’efervescència te
atral, de resistència teatral, nas
cut, comMaria Aurèlia Capmany
i Manuel de Pedrolo el 1918?
Juan Germán va morir el 29 de

mília, durant els actes del Con
grés Eucarístic Internacional, i
vuit anys abans, el 1944,La vida es
sueño a la plaça del Rei. A Juan
Germán li agradava el teatre a l’ai
re lliure.
Es fa difícil, entre els historials

dels homesde teatre d’aquest país
sorgits després de la guerra, tro
barne un altre de tan ric i alhora
tanvariat comeldeJuanGermán.
Sense esgotarlo, ni de bon tros,
vet aquí algunes dades: funda el
Teatro de Estudio (1943), el Tea
tro de Cámara de Barcelona
(1948) i El Corral (1950), el pri
mer grup ambprofessionalitat ar
tística i independència econòmi
ca. Dirigeix obres d’Ibsen, Strind
berg, Lorca (Bodas de sangre, el
1946; funció única, esclar), Sartre
(A puerta cerrada, el 1948, amb
gran escàndol)... i també obres de
joves autors de la seva generació:
Paco Sitjà –el pare de Borja Sitjà,
Giovanni Cantieri, Julio Mane
gat, Paco Candel... Òperes deMe
notti, Tossatti, Béla Bartók,
Amunt, d’Altisent..., al Liceu. Es
consagra com un dels millors
adaptadors del teatre clàssic es
panyol, amb nombroses estrenes
alMaría Guerrero i a l’Español de
Madrid. Dirigeix Núria Espert a
Hamlet, estrena una obra per a
sordmuts (Lamuerte burlada), di
rigeix Mort de gana show i Set
anys i un dia (La Trinca). Estrena
al Théàtre Chaillot de París Sum
ma (sobre textosdeCalderón), di
rigit per Víctor García. Tradueix
al castellà obres de Guimerà i de
Brossa...
Aquest any, quan inaugurem el

Grec 2018, seria d’agrair que al
gun capitost municipal pronunci
és unes paraules en record i ho
menatge de Juan Germán Schro
eder que, el 1952, al costat de
l’actriu Mercedes de la Aldea, va
tornar a l’escenari de Montjuïc la
dignitat teatral.c

ANA JIMÉNEZ

La presentació del festival Grec d’aquest any

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA

Ignacio Escolar
Lapresènciad’IgnacioEscolar i deJoaquimBoschprovoca,
aquestmatí, unmónde silencis radiofònics impossibles en
la tertúlia dels dilluns. PilarRahola,AntonioBaños,Xavier
Sardà iMàriusCarol escolten ambatenció les tortuositats
de la justícia espanyola.Hohanescrit al llibreEl secuestro
de la justicia. L’èxit de la conversaper la ràdio és queel que
esdiudurant les pausesdepublicitat es repeteixquanes
torna aobrir elmicròfon.Quan s’acaba la conversa, i des
présd’unahora a l’estudi, Sardà li diu aEscolar quepassarà
a veure’l aquesta tarda a lapresentació a laCasadelLlibre
deBarcelona.Comdissabte va escriure aLaVanguardia
LluciaRamis, hi havia tanta expectacióque “Sardàvahaver
de seure a terra amb les cames creuades, comun indi”.

DILLUNS

QuimMonzó
Tinc la sensació queMonzó, que ahir va rebre el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes, avui torna a la normali
tat. “Quan acabi d’aquí, capullo”, em replicaMonzó. Fa un
temps que està alterat. La seva rutina està trasbalsada des
de fa uns dies, des de l’anunci del premi (entrevistes, re
portatges, preparatius...). M’assegura (ja no sé si m’ho he
de creure o no) que no té començat l’article per demà
dimecres. Magí Camps, redactor en cap de La Vanguardia
i coneixedor de l’universMonzó, assegura que és veritat.
És tanmetòdic (va tres dies per endavant) que el fet que
avui no hagi acabat la seva columna de l’endemà és una
anomalia històrica. Afirma que els últims dies ha dormit bé
gràcies a la seva dosi de diària demelatonina.Mal menor.

DIMARTS

Oriol Tarragó
Demàs’estrenaJurassicWorld:El regnecaigut,deJuanAnto
nioBayona.AvuihanvingutaElmónaRAC1 tresdelshabi
tualsdel cinemadeBayona iquehanentratenaquesta super
producciódeHollywood:OriolTarragó (so) iJaumeMartí i
BernatVilaplana (muntatge).Tarragó (guanyadordediversos
premisGoya ipremisGaudí)explicaqueésel creadordel so
delnoudinosaurequeapareixa la sèrie, l’anomenat indorap
tor. I comlihaposatveu, aundinosaure?Doncsamblasuma
desonsd’animalsmés l’ajudade l’ordinador.EnBernatdiuque
noaniràal cinemaelcapdesetmanavinent.EnJaumei l’Oriol
jahandecidit anarhi ambla família.EnJaumealPrat, i l’Oriol,
aTarragona.L’hanvista infinitatdevegades,peròvolenconèi
xer la reacciódelpúblic.Tothomengaudirà. Obligada.

DIMECRES

Carles Puigdemont (I)
Emtroboambelpresidentde laGeneralitat ixerremuna llarga
estonasobre la ràdio, sobre lesnovesmaneresd’escoltarla.
ExplicaquemoltsdiesaAlemanyaesdespertadematinada i
aprofitaperescoltarpodcastsdeprogramesd’història. “D’his
tòria?”, li pregunto.Emsorprènque,denit,CarlesPuigdemont
escolti temeshistòrics, baixantàudiosahores intempestives.
“Ésquenecessitoalgúqueemparlimonòtonament, sensecrits
i sensemúsica.M’ajudaarelaxarme”.Ésaquellmoment
magníficenquèdebatemsobrepretèritsprogramesdemati
nadade la ràdio. I coincidimqueLarosade losvientosdel tris
tamentdesaparegutJuanAntonioCebriánaOndaCerova
formarpartde labandasonorade lesnostresvides fauns
quantsanys. Visca la ràdio.

DIJOUS

Carles Puigdemont (II)
Em trobo amb Puigdemont a l’estudi habilitat. Tinc un
problema. Em sap greu: no he après, ni he fet cap esforç en
la meva vida per aprendre a ferme el nus de la corbata.
Sempre que entrevisto un president, per protocol, vaig
amb vestit i corbata. Problema: ja ha arribat Puigdemont i
no tinc fet el nus. Tinc la corbata a sobre de la taula. Què
faig?M’aixeco i busco amb la mirada Jordi Ramos, el pro
ductor del programa. Puigdemont, que veu la desespera
ció, m’agafa la corbata de la taula, se la posa al coll i fa el
nus en temps rècord. Quin horror de situació. Des de la
proximitat somriu JosepMariaMatamala, una de les per
sones que han fet un cant a l’amistat admirable. Sempre ha
acompanyat Puigdemont i així ho continua fent.

DIVENDRES

Quan inaugurin el Grec
aquest any seria
d’agrair alguna paraula
en homenatge a
JuanGermán

EL DIETARI
D’‘EL MÓN’

Setmana 40: QuimMonzó recull el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes la mateixa setmana que s’estrena
la indispensable Jurassic World de Bayona. Anem a
Alemanya per conversar amb Carles Puigdemont.

Jordi Basté


