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El dramaturg Àngel Gui-
merà parlava de l’actor
com «el gran Borràs». La
carrera de Borràs parteix
del teatre d’aficionats de
Badalona. De seguida fa el
salt professional a Catalu-
nya, i després, a l’Estat es-
panyol. Com Margarida
Xirgu (amb qui van man-
tenir algunes col·labora-
cions puntuals, probable-
ment més per raons em-
presarials que artístiques)
també es va fer valdre fent
gira americana. Si Xirgu
va representar la musa de
Federico García Lorca,
Borràs va ajudar a fer co-
nèixer dramaturgs cata-
lans a Madrid com ara Àn-
gel Guimerà i Santiago
Rusiñol.

La derrota dels republi-
cans en la Guerra Civil va
truncar la majoria de car-
reres d’artistes que s’ha-
vien mostrat fidels a la le-
gitimitat democràtica.
Borràs és l’excepció més
sonada. Tot i ser amenaçat
pels incontrolats en els úl-
tims anys convulsos de la
guerra, en què els teatres
estaven controlats pels an-
arquistes, els dirigents del
sector dels espectacles pú-
blics el tenien per un actor
que defensava la causa re-
publicana perquè, malgrat
tenir el passaport en regla,
mai no se’n va anar. Sor-
prenentment, als pocs dies
de l’entrada dels feixistes
a Barcelona, ja s’arrengle-
rava Borràs com a actor
del nou règim. L’explica-
ció que han trobat Foguet i
Graña és que «ell volia fer
teatre i, per això, va seguir
fidel al poder, al marge
d’ideologies polítiques».

El relat de la vida públi-
ca d’Enric Borràs és prou
coneguda, gràcies a la fa-
ma que va adquirir a les
cartelleres, de seguida. Tot
i que comença a triomfar
quan ja té uns 30 anys, el
seu ascens és fulgurant:
«té una vocació irreprimi-
ble cap al teatre». Amb
poc temps, passarà a ser
primer actor, director i te-
nir companyia pròpia: «Fa
gala d’uns dots extraordi-
naris i d’unes interpreta-
cions molt histriòniques,
que triomfaven en el pú-
blic de l’època», comenta
Foguet. Borràs treballa
amb clàssics, fent de pri-
mer actor a qualsevol

companyia que volgués
pagar el seu caixet amb un
repertori en què destaca el
seu paper de Manelic a
Terra Baixa. Foguet situa
Borràs com l’última baula
d’una cadena de grans ac-
tors com ara Isidre Soler i
Lleó Fontova. Avui, també
hi ha grans actors (Josep

Maria Flotats i Pou, en po-
drien ser clars exponents)
però ja es mouen en uns
paràmetres diferents. Fins
i tot Xirgu, s’arriscava a
representar autors novells
(Lorca, Casona, etc.). Bor-
ràs opta pels clàssics com
Rusiñol, Guimerà, Lope
de Vega, Calderón de la

Barca o Benavente.
Ben diferent és el rastre

de la seva vida privada.
S’intueix que l’actor no
deuria admetre que ningú
li fes ombra a escena, ni
tan sols el seu germà petit.
El gran dels Borràs tenia
un caràcter molt geniüt i
vivia completament dedi-

cat al teatre. Correspon-
dència i targetes constaten
que Borràs enviava flors a
Carmen Polo, la dona de
Franco, i els caps de proto-
col el convidaven a les lu-
xoses vetllades que es
feien a Barcelona: «l’actor
volia estar bé amb el rè-
gim», diu Foguet.

Enric Borràs, l’últim primer actor?
Una biografia i una exposició identifiquen l’intèrpret com l’última baula d’una àmplia tradició artística

Peces de vestir que va utilitzar Enric Borràs, en algunes de les seves interpretacions./ J.G.
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� El Manelic de Terra Baixa
d’Àngel Guimerà és el personatge
que va fer més popular Enric Bor-
ràs. El va interpretar en diverses
ocasions. En un moment de l’obra,
Borràs s’enfilava d’un salt sobre
una taula. Aquest gest el va fer en-
cara més popular i fins i tot, la gent
de més edat encara relaciona el salt
a la taula amb l’obra de Guimerà.
L’altre gran Manelic, Enric Majó,
ha pronunciat fa poc una xerrada
sobre la figura de Borràs en la pre-
sentació de la biografia sobre l’ac-
tor badaloní, que va inaugurar
l’exposició al Museu de Badalona.

Majó no va coincidir mai a esce-
na amb Borràs, perquè no van ser
actors contemporanis, però va ex-
plicar que els seus companys més
grans es referien al badaloní com a
«Don Enric» i el va qualificar de
«mite popular». El gran respecte
de la professió cap a Borràs, va fre-

� Francesc Foguet va ex-
pressar públicament la se-
va queixa contra la decisió
d’eliminar el seu llibre so-
bre Margarida Xirgu, una
vocació indomable (Pòr-
tic, 2002) dels magatzems
del Grup 62. Foguet va tit-
llar llavors «d’ignicidi cul-
tural» l’acció de l’edito-
rial. No succeirà el mateix
amb la biografia d’Enric
Borràs, que edita el mateix
Museu de Badalona i que
no es regeix pels rigorosos
protocols comercials. De
totes maneres, les discul-
pes d’Isidor Cònsul, res-
ponsable de la col·lecció
de Pòrtic, han permès
aclarir alguns dubtes rao-
nables al voltant de les car-
tes en què l’editorial infor-
mava, a mitjan estiu, a al-
guns dels seus autors de la
desaparició dels estocs.

De fet, la neteja d’exce-
dents editorials és una
pràctica habitual de totes
les empreses. Passats uns
anys de la seva publicació
es fa un càlcul del que po-
tencialment es pot vendre
en els pròxims anys i es re-
tira la resta. Foguet confia
que es compleixi el com-
promís d’editar en format
digital la biografia de la
Xirgu, un cop s’hagin aca-
bat les existències, per ga-
rantir-ne la vigència i l’ac-
cessibilitat.

La relació de Xirgu amb
Enric Borràs permet fer
una comparació entre els
dos actors, pel que fa al
treball i la seva implicació
política. La Guerra Civil
va agafar Xirgu de gira per
Amèrica. Al 1937, va vo-
ler tornar a Catalunya i do-
nar suport a la causa repu-
blicana. Les autoritats ca-
talanes li demanen, però,
que continuï actuant a l’es-
tranger perquè, gràcies a
ella, la lluita antifeixista
guanyava un major ressò
internacional. Xirgu ja no
podrà tornar. Ho intentarà
als anys 50 però la premsa
la titllarà de «roja separa-
tista». Va abandonar la
idea de tornar. Borràs, en
canvi, viurà fins al final de
la seva vida envoltat d’ho-
menatges i de glòria.

� El Museu de Badalona, amb la col·la-
boració del Museu de les Arts Escèniques
de l’Institut del Teatre de Barcelona, ha
impulsat l’exposició que recupera l’actor

Enric Borràs (Badalona, 1863 - Barcelo-
na, 1957). Contemporani de Margarida
Xirgu, va mantenir la firma als cartells
dels teatres, tant en l’època republicana
com en la franquista. Francesc Foguet i

nar Majó a interpretar el Manelic.
«No m’atrevia a fer el Manelic,
perquè pensava que el mite Borràs
estava per sobre», va confessar
Majó. Finalment l’any 1981, Majó
es va imposar i va interpretar el
personatge principal de Terra Bai-
xa, però «el salt sobre la taula de
don Enric» pesava massa. Majó
era conscient que si dalt l’escenari
hi havia una taula, «tothom espera-
ria el salt». La solució va ser no po-
sar taula i fer una escenografia mi-
nimalista. D’aquí que la Terra Bai-
xa de Majó de 1981 és recordada
pels sacs blancs que omplien l’es-
cenari. No hi havia ni taula.

Majó també va parlar dels orí-
gens d’Enric Borràs, com a hereu
de Cal Petó i com el seu pare va
prohibir-li fer teatre «perquè es
preparés pel negoci familiar». Ara
bé, l’avi Borràs va veure el nét ac-
tuant en una obra d’aficionats i va
sentenciar: «Res de discussions,

Isabel Graña signen la biografia divulga-
tiva El gran Borràs, retrat d’un actor que
revisa les interpretacions esbiaixades de
Pablo Vila San-Juan i Josep Maria Poblet.
Foguet comenta que el treball presenta un

l’Enric és el millor dels aficionats,
no he vist ningú que ho faci tan bé
com ell; està decidit, l’Enric és ac-
tor».

«Hi ha grans actors, però el mite
que va aconseguir Enric Borràs no
l’ha aconseguit ningú». Són paraules
de Majó que ajuden a entendre el pes
de Borràs en l’escena catalana. Com
també, fer una passejada per l’expo-
sició que es pot veure al Museu de
Badalona, fins al mes de febrer. En-
tre els diversos objectes exposats, els
més cridaners són els vestits origi-
nals que va portar Borràs en algunes
obres com Terra Baixa –també s’hi
exposa el bastó que feia servir–, Mar
i Cel i Othello. També s’hi exposen
fotografies, els guions de les obres
amb les anotacions de Borràs i fins i
tot l’esquela que es va publicar quan
va morir. El més curiós són els
guants d’Alfons XIII que el rei va
lliurar a Borràs abans d’abandonar
Espanya el 1931.

Borràs «amb llums i ombres, més ajustat a
la realitat», la biografia del qual s’ha con-
trastat amb abundant material inèdit. Se-
gons l’estudi, Borràs és l’últim primer ac-
tor que recull la tradició del segle XIX.

La Xirgu, fruit
d’un «ignicidi
cultural»

J.B.
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El salt a la taula del Manelic de «Don Enric»


