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crític teatral José Monleón, per la
seva singular manera d’entendre
l’expressió andalusa, per formar
part del Teatro Estudio Lebrijano,
coincidint amb la seva participació
en el FestivalMundial de Teatre de
Nancy, l’abril del 1971.Al capdepoc
temps, desprésde la gestiódeLilya
ne Grillon davant Jack Lang, direc
tor i fundadordelFestivaldeNancy,
Quejío, el primer espectacle de La
Cuadra,queelsbarceloninsvampo
derveurealdesaparegutteatreCap
sa, triomfa aNancy i Távora entra a
formarpartde la cremade la teatra
litat internacional, juntament amb
Tadeusz Kantor i altres creadors
il∙lustres ambqui als crítics els agra
dacompararlo.
Esparlade la sevarebel∙liócontra

la “literaturadramàtica”, del seu ar
relamentalaculturapopular,alcant
i als toros. No és pas que Távora es
rebel∙li contra una “literatura dra
màtica”,ésque,simplement,combé
deia el col∙legaMonleón, no ha per

tangut mai, ni culturalment ni soci
alment, al món d’on ha emergit
aquell discurs. No ha arribat a Me
yerhold després de Stanislawski, ni
aArtauddesprésde laComédie,nia
Grotowski després de Bretch. “La
seva trajectòria va”, escriu Monle
ón, “directament del barri sevillà
d’ElCerro, de les places de toros, de
la seva consciència dramàtica del
cantidelateatralitatdelavidaanda
lusa –amb la Setmana Santa i la ro
meria del Rocío com a festes ma
jors–alsescenarisdemigmón”.
Les relacions entre Salvador Tá

vora i Catalunya van tenir els seus
alts i baixos. Quan Távora va estre
narel seuPicassoandaluz se li va re
treure que ometés el període barce
loní del pintor malagueny i, més
tard,se liprohibiria larepresentació
deCarmen a laMonumental barce
lonina,unespectaclequecomporta
va lamortd’unavaqueta iqueTávo

“Uncolomblanc,
enunametller...”

Ens ha deixat Salvador
Távora,mortdivendres
a la seva Sevilla natal a
l’edat de 88 anys. En
Salvador es va criar en

unbarri popular, ElCerro delÁgui
la, enmigde lesdificultats econòmi
ques iculturalsqueesvanviuredes
prés de la Guerra Civil. Va fer estu
dis primaris a l’escola pública del
seu barri i als 14 anys va ingressar
com a aprenent als tallersmecànics
de la fàbrica de teixitsHytasa, on va
aprendreivaexercir l’oficidesolda
dor elèctric, mentre ampliava els
seus estudis a les classes nocturnes
impartides a la mateixa fàbrica.
Comelsaltresnensd’ElCerro, esva
impregnarde la vidadel barri, fami
liaritzantseambelscantesporsoleá
de populars cantaors, com El Pape
ro, i dels fandangos compromesos
d’El Bizco de Amate, un univers de
tonalitats que van formalitzar més
tardel seuconceptedel flamenc ide
la seva funció social.
Va satisfer la seva afició al toreig

saltant per les nits les tàpies de l’es
corxadormunicipal i, apadrinat per
Rafael Gómez, El Gallo, Távora va
adquiriruncertprestigicomamata
dor de bravatells, en particular a les
placesdetorosd’Ubrique,Utreraila
Maestranza sevillana, en el quadre
d’honor de la qual hi figura per ha
vertallatorella icua,el17denovem
bre del 1952. En aquella època va
viure experiències de comunió en
tre el risc i l’art quemés tard es van
reflectir amb claredat en la seva
perspectiva teatral. Formava part,
amb excel∙lent, de la quadrilla del
rellonejador Salvador Guardiola
quan es va produir la mort d’aquest
última laplaçadePalmadeMallor
ca, el 21d’agostdel 1960.Desprésde
donarmort al toro causantde la tra
gèdia, Távora va acabar definitiva
ment aquell dia la seva vida taurina
activa.
Salvador Távora va actuar en es

pectacles flamencs convencionals i
vadescobrir,amargatpeltriomfalis
ta panorama folklòric d’aquells pri
mers anys de la dècada dels seixan
ta,que“larealitatd’Andalusiaanava
per una banda, i els seus cants per
unaaltra”.A finals dels anys seixan
ta, cansat de professionalisme hu
miliant i d’obstacles insalvables per
alsseuspropòsits,vaserrequeritpel

ravaportarals tribunals i elSuprem
vaacabardonantli laraó.Però,enel
moment de redactar a correcuita
aquesta matussera “necro” –quina
paraula tan lletja!–, és obligat parlar
d’Identidades, una exaltació lirico
dramàtica de dos pobles, l’andalús i
el català, agermanats en l’alegria i el
dolor (especialment eneldolor, que
éselqueTávoramillorsabiaexpres
sar). Identidades es va estrenar el
1994 al Festival Iberoamericano de
Teatro que se celebrava a Cadis. Jo
hi era. Recordo la “veu catalana” de
María Jesús Andany (una noia for
mada a l’Adrià Gual) i la “veu anda
lusa” deConchaTávora, la filla d’en
Salvador. La presència, agermana
da, de Blas Infante i Lluís Com
panys. Els poemes d’Espriu, de
Brossa i delmateix Távora. La Ban
da de cornetes i tambors interpre
tantLa Santa Espina,La dansa de la
mort de Verges, els gegants i cap
grossos, un audaç arranjament de
Recuerdosde laAlhambra,deTàrre
ga, i la Coral Polifònica de la Isla
Cristinacantanten la solemneesce
na final unes tonades amb compàs
dels tangosdeCadis...
Només per aquelles Identidades,

“l’afirmació i el compromís de dos
pobles, ambmoltes arrels comunes,
quenecessitenquelallibertatil’har
monia presideixin tots els seus dià
legs i trobades”, com escrivia Joan
Anton Benach (La Vanguardia, 25
de febrer del 1995); només per
aquell espectacle, els catalans tin
drem sempre un deute amb Salva
dor Távora, el poeta –que això és el
queera–deLaCuadradeSevilla.
SalvadorTávora, l’amicSalvador,

ens ha deixat en unmoment en què
aquella Andalusia que vam desco
brir ambLaCuadra, enquèaquelles
Identidades o,més ben dit, afinitats,
semblenimpossibles.Ésl’Andalusia
del PP, de Ciutadans i de Vox, amb
un llenguatge que supera amb es
creixaquelldisbaratqueselivaacu
dir a Pasqual Maragall i que al seu
diarecolliaeldiariABCalasevapor
tada: “Maragall creu que néixer a
CòrdovaapartaMontilladelaGene
ralitat”. Recordo el comentari que
va fer enSalvador: “DoncsFinito de
Córdoba sembla que és fill de Saba
dell; vaja, dic jo”. Per tot el que ens
has donat, per tot el que em vas do
nar,unmiliódegràcies, Salvador.c
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Salvador Távora en una imatge del 2004

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA

Tinet Rubira
Eldirectorde laproductoraGestmusicEndemolShine les
deixa anar tal com li passenpel cap.Afirmaque té 1.200 per
fils bloquejats aTwitter i que silenciarlos ésdecovards.
Asseguraque tenimunproblemaamb l’opinióperquè, cada
vegadamés, ens fapormostrarla.EnTinetparlamerave
llesdel presentadord’OTRobertoLeal. “Ésunapersona
agradable amb tothomiqueet fa la vidamés fàcil”.Creuque
la cançódeMiki que representaràTVEaEurovisió està
molt bé, i queés fals que la televisiópúblicapassi del festival.
“Al contrari: sempre s’hi han interessatmolt”.Quan se’nva,
parlemdelnou formatqueestrenenbenaviat aTVE, La
mejor canción jamás cantada, unconcursmolt original que,
perdescomptat, presentaràRobertoLeal.

DILLUNS

Sílvia Tarragona
Actualment la Sílvia treballa a les tardes de Ràdio 4. Vam
estar junts divertintnos a Catalunya Ràdio fa quinze anys.
La Sílvia avui s’asseu a RAC1 per parlar de ràdio amb Jordi
Évole, que, al seu torn, dialoga amb Víctor Amela i David
Broc sobre televisió i la seva esplèndida entrevista amb
NicolásMaduro a Salvados. Tarragona porta els il∙lustres
braçalets amb què adormia els oients de La nit dels igno
rants a les matinades pretèrites. Del barceloní barri d’Hor
ta, la Sílvia ara enyoraMadrid, on assegura que va apren
dremolt a RNE. I recordem les barbaritats que fèiem, amb
aquella mítica redacció d’esports de Catalunya Ràdio, i
amb la resta de la gent que hi treballava amb una enyoran
ça dels nostres cossos serrans que no es pot aguantar.

DIMARTS

Marc Artigau
Lavigília. Aquest és el títol de lanovel∙la quehapublicat
MarcArtigau, guanyadoradel premiJosepPla.El protago
nista, enRai, noés l’alter egod’enMarc. “L’únic vincle en
comúésqueescric contes curts per a la ràdio” (enel casd’en
Marcper aElmónaRAC1, cadamatí a les 7.20haproxima
dament). Ens acompanyenel nostre estimatGuillemTerri
basde laLlibreria 22deGirona i el genialÀngelLlàcer.
Pregunto aArtigau si jan’ha enviat unexemplar aManuel
Valls, desprésde l’absurdapolèmicade lanit del lliurament
depremis.Diuqueho farà, i aprofitoperdir aArtigauque
he rebutunwhatsappdeVallsmolt afectuósonescriuque li
va agradarmolt el llibreque li vaig regalard’Els colomsde la
Boqueria.Unanovel∙la escrita tambéperMarcArtigau.

DIMECRES

Àngel Llàcer
ÀngelLlàcerho té tot lligat i ben lligat. Aquest diumenge
acaba la quarta temporadad’ElPetit Príncep aBarcelona, i
ja anuncia la tornada al desembre, convertida enuna tradi
ciónadalenca. Li quedennomésquinzedies deLa jaula de
las locas alTívoli i ben aviat acaba els rodatgesdeTucara
me suena aAntena 3.Abansd’anarse’n aMadrid a fer tem
poradadeLa jaula de las locas i abansde començar la direc
ciódeLabotiga dels horrors, l’Àngel ja hadecidit anarse’n
devacances. Sen’aniràunes setmanes aColòmbia.Abans
se’l veu ambganesd’acomiadar la temporadad’ElPetit
Príncep a la salaBarts, on se sentirandiferents versionsde la
cançóVaig aprendre. Unad’elles, la del cord’oients d’El
mónaRAC1 reclutats perLlàcer i que cantendemeravella.

DIJOUS

José Zaragoza
La tertuliana Glòria Serra carrega un refredat de llarga
durada, que són els que es porten aquest hivern. Tos,
mocs, raspera... Un cromo. Comentem l’actualitat al seu
costat, i també amb Jordi Bosch, Rafa López i Ernest
Folch, quemanté unamagnífica picabaralla amb José
Zaragoza, diputat del PSC aMadrid i membre del comitè
federal del PSOE. Zaragoza, amb un verb fàcil, exercita,
com a bon polític de la vella guàrdia, de funàmbul amb
xiruques. Confesso que he comès un error. Zaragoza es
va oferir ahir a venir a l’estudi, però vaig declinar l’entre
vista presencial perquè només volia una conversa breu,
d’uns deuminuts. Ha estat més demitja hora exercint,
a més, de tertulià per telèfon. Error.

DIVENDRES

Nomésper ‘Identidades’,
elcompromísdedos
pobles,elscatalans
tindremsempreun
deuteambTávora

EL DIETARI
D’‘EL MÓN’

Setmana23: Tinet Rubira parla de televisió compocs ho
saben fer; els braçalets de la radiofonista Sílvia
Tarragona; els llibres del dramaturgMarc Artigau; Àngel
Llàcer se’n va a Colòmbia, i José Zaragoza ho remata tot.

Jordi Basté


