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SalvadorTávora, teatrede l’ànima
Mor el dramaturg que va rescatar l’essència de la cultura andalusa

ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Salvador Távora va saludar el pú
blic per última vegada divendres a
la matinada i va marxar després
d’haver deixat unaherència ètica i
estètica de valor incalculable. El
seunomquedaràper sempre lligat
a larenovaciódel’escenaespanyo
la, i especialment de l’andalusa,
dels últims cinquanta anys. Távo
ra, nascut el 1930, tot i que hi ha

dubtessobresiés ladatareal,vate
nir la virtut de crear un llenguatge
propi per a un teatre andalús viu i
reivindicatiu, allunyat dels clixés
imposats, amb obres que van ser
aclamades permés de tresmilions
d’espectadors.
Medalla d’Andalusia i medalla

d’orde lesBellesArts, fillpredilec
te de Sevilla, premi Max d’Honor
de les Arts Escèniques i Creu de
Sant Jordi, Salvador Távora ha
mort quan encara estava en actiu.

La seva reposiciódeQuejío a l’últi
ma Biennal de Flamenc de Sevilla
va estar marcada per la seva pre
sència i les seves directrius. Conti
nuavasentungranespectacle, tot i
que,mig segle després, la seva cri
daadestruir lescadeneshaviaper
dutbonapartde frescor i ràbia.
Távora va connectar amb pú

blics diversos a través d’una reali
tat,l’andalusa,trepitjadaihumilia
da des del final de la Guerra Civil,
ambunacultura convertida enpa

ròdia pel franquisme. El director
sevillà, que havia afermat el seu
aprenentatge en places de toros i
tablaos, vacomprendreque laclau
peralarevolucióculturaleraelfla
menc,reduïtpelspodersdictatori
als a una cruel caricatura per fer
gràcia als turistes. Va tornar a l’art
jondo el lament primitiu, el seu
crit, la sevaresistència.
El dramaturg va abocar al teatre

la seva peripècia personal, ja que
va ser obrer al seu barri del Cerro

del Águila, va oficiar de torero a la
quadrilla d’un rellonejador i va
cantar flamenc. Tota aquesta ex
periència la va portar al teatre
quanJoséMonleónelvacridarper
formarpartdel’EstudioLebrijano.
Després d’aquella experiència,

l’artistaesva fer fortal turóonnia
ven les àguiles. Al seu barri hi va
néixer i hi va créixer la mundial
ment famosa companyia La Cua
dra, que va treballar en més de 35
països i es va presentar en 180 cer
tàmens internacionals. Obres com
Los palos,Herramientas,Nanas de
espinas, Las bacantes, Andalucía
amarga, Carmen, ópera andaluza
de cornetas y tambores, Flamenco

paraTraviataoDonJuanen losru
edos,entremoltesaltres,omplenla
prolífica carrera artística deTávo
ra iLaCuadra.
“Em preguntava mil vegades

per què els cants i els balls no re
flectien les realitats concretes dels
andalusos que els fèiem. De mica
en mica, vaig arribar al descobri
ment que els nostres cants i balls
anavenperunabanda, i lesnostres
necessitatsperunaaltra.Lanostra
realitat estava molt falsejada i
ocultada per tòpics sòlids: un cor
rent havia fet de tot el que era an
dalús, i dels andalusos, dels que
cantàvem i dels que no cantaven,
un instrument que es feia servir
per posar una careta alegre i colo
rista a un poble que en realitat era
trist i sense color”, assenyalava en
unaentrevista.
La seva obra Carmen, creada el

1996comarelecturadelpersonat
gedesdelpuntdevistad’unacigar
rera amb consciència de classe, va
incloure en les seves últimes re
presentacions el toreig d’una va
queta, per la qual cosa laGenerali
tat en va prohibir la representació
aCatalunyaenduesocasions.
L’any2007vaaixecaral seubar

riunteatreambelseunom,unpro
jecte impulsat per l’Ajuntament
que a causa de la crisi econòmica
acabaria fent fallida el 2014. No va
rebreajudadecapinstituciópúbli
ca i avui tira endavant gràcies als
membres de La Cuadra, que han
formatunacooperativa, tot ique ja
nohiera l’últimTávora.
Afinalsd’aquellany,abandonati

humiliat, declarava: “Em trobo
com si estigués nedant en un mar
de decepcions, en aigües turbu
lentesdesdelpuntdevistacultural
i també polític”. Una encertada
premonició dels temps que
s’anunciaven.c

ÀLEX GARCIA

Salvador Távora en una imatge del 2011, quan va tornar a dirigirCarmen a Barcelona

El flamenc, reduït
pel franquisme
a una caricatura
per a turistes, va ser la
seva revolució cultural

Cultura
Un llenguatge propi i universal

El ‘quejío’ d’unpoble

FaunanyimigSalvadorTávoravi
sitava Barcelona per tornar a pre
sentar Quejío, el seu primer i sub
versiu muntatge. Xacrós però ple
depassió,recordavacomhaviapo
gutestrenarl’obraaMadridfeia45
anys, en ple franquisme, gràcies
que les funcions tenien lloc a dos
quarts de dues de la matinada al
PequeñoTeatroMagallanes. I, so
bretot,gràciesqueTávoravaenga

nyar el censor sobre el simbolisme
del que es podia veure en escena a
Quejío: li vaexplicarque lescordes
ambquèelscantaors ielbailaores
tiraven unbidó carregat de pedres
pesants simbolitzaven... les cordes
d’unaguitarra.Nolesd’unpoble.A
més a més, explicava somrient el
fundadorde la companyiaLaCua
dradeSevilla,pera laprimera fun
ció van suavitzar les lletres de les
cançons que s’hi escoltaven.
D’aquesta manera, el censor va
aprovar un espectacle que denun
ciava l’opressió del poble andalús i
quereivindicavalauniópermoure
el bidó. Una persona sola, insistia

Távora, no el podia moure, dues
tampoc.Però tres, sí.
El crític francès Pierre Marca

bruvaescriuredeQuejío: “Nohiha
res parlat, tot és cantat, ballat, i la
violència de l’opressió, tal com la
rebel∙lió, no han quedat mai tan
clares. La penombra, tres flames,
ombres encadenades, guitarra i
veuhumana: jan’hihaprou.Totés
possible”. Mentre el franquisme
pensava que es tractava d’un altre
espectacle de flamenc per a turis
tes, Távora posava les bases per a
molts anys de feina i de gran fama
–malgratqueelfinalvaestarrecor
regut per les dificultats econòmi

ques– en què volia canviar les co
ses. AmbQuejío volia tornar al fla
menc el seu sentit com a crit d’un
poblemarginat.Ho va aconseguir.
El seu etern amic Joan de Sagarra
haescritquequanQuejíovaarribar
alaBarcelonadelssetanta,alteatre
Capsa, als joves d’aleshores els va
clavar “unabonaplantofada”, per
què els va fer veure que Carmen
Amaya i Vicente Escudero eren
una cosa totalment diferent a
l’anecdotari folklòric barceloní.
Els va ajudar a descobrir el poble
andalús, a veure la immigració
d’una altramanera. I adespullar el
teatre.Unpodera l’abastdepocs.
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