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TEATRE I ESTRENA

El Romea acollirà l’estrena a BCN de ‘La torna de La torna’, versió de l’obra del 1977

Boadella readapta la sàtira
que el va portar a la presó

c

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Timothy Hutton
roda a Mallorca

L’actor figura al
repartiment d’‘El laberinto

de Kovak’, ‘thriller’ de
Daniel Monzón

Documental del
drama del Iak-42

Tele 5 ofereix avui el
testimoni dels familiars

de les víctimes de
l’accident aeri

Albert Boadella anuncia La
torna de La torna, el retorn

de l’obra que li va suposar la seva de-
tenció i empresonament el 1977. La
posada en escena d’aquesta «sàtira
cruel i ferotge», com ell mateix la
descriu, està carregada de simbolis-
me. I de retrobaments. La primera
representació es farà al mateix lloc
on es va deixar d’interpretar, per
obra i gràcia de l’autoritat militar: al
Teatre Bartrina de Reus, el 25 de
juny. I després, l’1 de setembre,
obrirà la temporada del Romea, el
teatre que acollirà la seva estrena
oficial, 28 anys després del previst.

«La torna va tenir 40 bolos; es va
estrenar a Barbastre, va passar per
Osca i va morir abans d’arribar a
aquesta sala», relata el director i
dramaturg. «A més –afegeix, com a
cúmul de casualitats– jo vaig debu-
tar al Romea, el 1961, presentant un
Raimon que no sabia qui era ni que
bramava d’aquella manera».

La recuperació d’aquest clàssic
d’Els Joglars, que va provocar des
d’un consell de guerra fins a un mo-
viment popular sense precedents en
favor de la llibertat d’expressió,
anirà a càrrec dels alumnes de l’Ins-
titut del Teatre. Per a ells suposarà
un baptisme professional de luxe,
amb un director que, curiosament,
abans presumia que la seva compa-
nyia la integraven els actors que no
passaven la prova d’accés a aquest
centre. «Amb els anys ha adquirit
una bona solidesa pedagògica i jo
no he deixat de donar-hi classes»,
es justifica.

q EXECUCIÓ DE PUIG ANTICH
El muntatge conservarà «les esce-
nes clau» i el mateix to de «comèdia
de màscares», però comptarà amb
noves «situacions» que considera
«importants, perquè bona part del
públic que ho veurà no havia nas-
cut» quan van passar els fets que re-
crea. Es tracta dels últims dies de la
vida «d’un delinqüent comú», Heinz
Chez (encara que el seu nom real
era Georg Michael Welzel), i la seva
execució a garrot vil, amb la qual els
militars van intentar restar im-
portància a «l’execució política» de
l’anarquista Salvador Puig Antich, el
mateix dia, el 2 de març de 1974.

«La primera escena al galliner,
amb la Guàrdia Civil fent de galli-
nes, em segueix semblant molt for-
ta –admet–. I més ara que els mili-
tars fan tasques d’ONG i la Guàrdia
Civil garanteix el sistema demo-
cràtic. Així que he optat per can-
viar-la per una altra situada en una
espècie de geriàtr ic en què, a
través del que diuen i del que un
s’imagina, apareix la torna».

Arran de les investigacions del pe-
riodista valencià Raúl M. Rieben-
gauer se sap que aquell tal Heinz
Chez no era un indigent polonès
sense família, sinó un ciutadà ale-
many amb mare, germans, dona i
tres fills. Unes dades que el tribunal
militar va amagar, «demostrant el
seu menyspreu a l’honor de la
justícia», i que atorguen a l’obra «un
nou significat, ja que demostren
amb més claredat que va ser un
crim d’estat». ¿Algú s’escandalitzarà
amb aquesta Torna? «Pot passar de
tot –contesta Boadella–. Hi ha qui
fins i tot s’escandalitza veient Els
Pastorets...»<

Saviesa teatral
i mala bava

GONZALO
PÉREZ DE
OLAGUER *

APUNT

El nom d’Albert Boadella estarà
tota la vida lligat a La torna, el
muntatge teatral que el 1978 va
propiciar un consell de guerra i
una espectacular fuga del director
d’Els Joglars. Durant aquells dies
van córrer rius de tinta i manifes-
tants per la Diagonal. Ara, el venja-
tiu Boadella torna a aquella ex-
cel.lent i cruel funció aportant da-
des que llavors es desconeixien.
La torna, que vaig veure a Girona i
que mai va arribar a Barcelona, té
la saviesa teatral i la mala bava
ideològica del cuiner de moltes
obres compromeses i populars
alhora. ¿Què sentiran els especta-
dors d’avui en dia i els de llavors,
28 anys després d’un dels més
convulsos episodis teatrals i
polítics de la transició?
*Crític teatral.

33 Albert Boadella, ahir, a l’entrada del Teatre Romea.

RICARD CUGAT

33 A l’esquerra, un
moment de l’obra
La torna, el 1977. A dalt,
el logotip amb què es
demanava la llibertat per
als presos d’Els Joglars i,
en definitiva, la llibertat
d’expressió dels còmics.
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