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El director d’orquestra i compositor Antoni Ros Marbà  
ha cedit part del seu fons musical al Centre de 
Documentació de l’Orfeó Català, que inclou 13 capses 
amb composicions manuscrites, cartes i documents.

ROS MARBÀ 
DONA L’ARXIU  
A L’ORFEÓ

Han Nefkens ha guanyat el premi Montblanc per la 
seva tasca de mecenes i ha decidit donar els 15.000 
euros a l’artista afganès Aziz Hazara perquè faci una 
residència de treball fora del seu país. 

HAN NEFKENS 
DONARÀ EL 
PREMI REBUT

Els records inesborrables de Joan Baixas

prés de l’estrena, on es pot veure Jo-
an Miró i Pilar Juncosa parlant amb 
Josep Tarradellas. L’arxiu inclou 
una carta d’agraïment a Jim Hen-
son, el creador dels Muppets i Bar-
ri Sèsam, perquè els havia enviat un 
rotlle de Celastic, un material molt 
més lleuger que el cartró pedra pe-
rò que els permetia aconseguir els 
mateixos efectes. Això és una mos-
tra de la ràpida internacionalització 
de La Claca.   

Abans d’adreçar-s’hi per fer-li 
aquella consulta, Joan Baixas i Jim 
Henson s’havien conegut quan La 
Claca va actuar a Saint Louis, Mis-
souri, als primers anys 70: llavors 
van fer els titelles amb materials 

trobats en una casa cremada i Hen-
son se’n va quedar un dels que van 
regalar al públic perquè no podien 
tornar-los a Catalunya. L’arxiu pro-
fessional de Joan Baixas es prolon-
ga fins a l’any 2009. Set anys des-
prés de La Claca va tornar amb l’es-
pectacle Terra prenyada, on fusio-
nava els seus llenguatges més 
estimats: el teatre, l’audiovisual i les 
arts plàstiques.   

Una obra artesanal i senzilla 

“En l’arxiu es veu molt el to de la 
nostra feina, sempre molt pobra, 
molt artesana i molt senzilla, i hi ha 
molts materials per a qui vulgui co-
nèixer la història del teatre inde-

pendent d’aquella època”, explica 
Baixas sobre els materials que va 
donar. La donació també està rela-
cionada amb la revisió de la feina de 
la companyia amb motiu del 50è 
aniversari, que va incloure una ex-
posició al CaixaForum de Barcelo-
na el 2018, L’enemic viu al sofà. 

Joan Baixas assegura que des-
prés de dècades viatjant arreu vol 
ser “sedentari” i sortir tan poc com 
pugui de la casa que té al Montne-
gre. La decisió de donar el seu arxiu 
té a veure amb el desig de tenir més 
espai per rebre altres creadors per-
què puguin assajar i fer activitats. 
“No vull sortir de casa, sinó que la 
gent vingui”, conclou Baixas.e 

El fundador de la companyia de teatre d’objectes i titelles La Claca dona l’arxiu a l’Institut del Teatre

Joan Baixas i la companyia que va 
fundar amb Teresa Calafell, La Cla-
ca, han marcat la història del teatre 
català. Després de dos anys de cata-
logació, el seu arxiu ja està a l’abast 
dels estudiosos al Museu de les Arts 
Escèniques de l’Institut del Teatre. 
“Sense el Joan i La Claca aquest pa-
ís no tindria el teatre contemporani 
poètic, innovador i internacional 
que té”, afirmava ahir la directora de 
l’Institut del Teatre, Magda Puyo, 
després de signar la donació de l’ar-
xiu amb Joan Baixas. “El Joan par-
teix en part del món de les arts plàs-
tiques i el trasllada a l’escena”, sub-
ratllava Puyo. La vinculació de Bai-
xas amb les arts plàstiques és molt 
significativa, ja que va conèixer ar-
tistes com Joan Brossa i Antoni Tà-
pies. “Vaig tenir molt bons mestres, 
vaig tenir molta sort –recorda–. A 
través de Joan Brossa vaig anar a 
parar a les tertúlies que Antoni Tà-
pies feia a casa seva els dimecres, on 
mostrava la seva gran col·lecció de 
cinema mut, i allà vaig entendre què 
era l’art. Va ser la meva universitat”, 
explica Baixas. 

L’activitat de La Claca va arren-
car el 1968 i es va acabar el 1989, i 
l’arxiu inclou fotografies, contrac-
tes, documents (entre els quals des-
taquen els de la seva etapa de direc-
tor del Festival Internacional de Ti-
telles de Barcelona), fulls publicita-
ris i cartells d’espectacles com el 
llegendari Mori el Merma, realitzat 
amb Joan Miró. “De cop i volta ens 
vam haver d’inventar un llenguat-
ge”, recorda Baixas sobre aquest es-
pectacle, que donava expressivitat a 
uns personatges inspirats en els 
capgrossos. Els materials d’arxiu de 
Mori el Merma inclouen fotografies 
de la festa al Cercle del Liceu des-
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Un segon cop de porta  
de l’heroïna feminista

mes tan universals com la utilitat 
del matrimoni i els peatges que cal 
pagar per eludir les convencions 
socials. No cal, doncs, conèixer els 
antecedents d’aquesta dona que, 
abandonant el marit i els tres fills, 
va marxar de casa a la recerca de la 
seva identitat i la seva llibertat. Pe-
rò per què torna després d’un si-
lenci tan llarg com absolut? Com 
ha sigut la seva vida durant 
aquests anys? Com reaccionen el 
marit, la criada i la filla? La Nora 
ha triomfat professionalment i diu 
que és feliç. S’ha fet escriptora i 
aquell gest que tancava l’obra d’Ib-

sen ara és l’inici d’un discurs ra-
dical sobre la llibertat de les 
dones per escollir la seva vi-
da. La Nora és, o creu ser, 
una heroïna feminista, 
fins al punt que la criada 
li diu: “¿No n’estàs una 
mica massa, de tu matei-
xa?” A partir d’aquí, 
Hnath aixeca una magní-
fica funció en què cadas-
cun dels protagonistes ex-
posarà les seves raons, de-
sitjos i interessos personals. 
Perquè, més enllà de les qües-
tions sentimentals, més o menys 
negociables, tots esperen coses di-
ferents dels altres. 

Sílvia Munt torna a ser la direc-
tora preciosista i delicada d’El 
preu en un treball en què el que im-
porta són les interpretacions, i to-

‘Casa de nines, 20 anys després’  

TEATRE ROMEA  66 DE JULIOL 

L
a Nora, la protagonista 
de Casa de nines de Hen-
rik Ibsen, torna a casa 
vint anys després del 
cop de porta més famós. 

Un magnífic pretext perquè el dra-
maturg Lucas Hnath replantegi te-
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tes quatre són magnífiques. La  
Nora d’Emma Vilarasau és 

una dona plenament mo-
derna que admet sense 

remordiments la cruel-
tat del seu comporta-
ment de fa vint anys, i 
l’actriu la serveix amb 
gran credibilitat. Es-
tan a la seva alçada Jú-

lia Truyol i Isabel Ro-
catti, superba en el pri-

mer round amb la Nora. 
Ramon Madaula, un marit 

que no ha paït l’abandona-
ment i que busca com sigui la 

reconciliació, ho fa tan bé quan 
parla com quan calla. Impressiona 
el seu silenci en l’última escena 
quan la Nora torna a donar un cop 
de porta. Gran funció que té cor-
da per a estona.e

Artistes 
Joan Baixas va 
descobrir l’art 
contemporani 
amb Tàpies i 
Brossa

Emma 
Vilarasau i 
Ramon 
Madaula.  

DAVID RUANO 
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