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es realitats, per ser-ho, tenen de
menester no sols d’existència,
sinó també de presència. Prefe-

rentment de la manifestada verbal-
ment. Sovint és gràcies a aquesta que
esdevenim conscients d’aquelles, per
més que poguessin haver estat i operat
ja de molt abans. O en termes més col-
loquials: de què serveix viure i fer el
que sigui si després no se’n parla, si no
ho desdoblem en paraula? Llavors, da-
vant tantes realitats com se’ns escapen,
és a dir, aquelles que, per més que ens
comentin i expliquin, mai no acabarem
d’entendre del tot en la seva autèntica
magnitud, perquè sobrepassen de molt
la nostra capacitat de comprensió i, so-
bretot, de comprovació racional i em-
pírica, ¿què podem fer, a banda de
creure’ns-les més o menys, sinó dema-
nar-nos per què és just en tal moment
que són airejades, esbombades, difo-
ses, i no pas (o almenys no tant) en tal
altre?

Així, davant la inqüestionable reali-
tat segons sembla del canvi climàtic,
un simple habitant conscient d’aquest
planeta (i de lletres per més inri) sem-
pre pot optar per plantejar-se per què és
precisament ara que se’n parla tant.
Que ha sobrevingut tot d’una el tal can-
vi? Que és que tothom se n’ha fet cabal
d’un dia per l’altre, com qui diu en sec?
No.

Una explicació possible llavors és la
que té a veure amb la por. Com a vacu-
na contra incerteses i despropòsits en-
cara més temibles. Recordem la gran
por de les dècades subsegüents a la se-
gona guerra mundial: la de la guerra
freda. La por d’en acabat de la liberalit-
zació sexual dels seixanta i dels setan-
ta: la de la sida. Pors totals, amb base
real, però no menys sobredimensiona-
des. O sigui, operatives com a tals.
Com l’ara administrada en dura dosi
amb el tal canvi climàtic.

Saber que per viure necessitem la
por, ajuda a conviure-hi. Conèixer la
d’altres èpoques (llegiu els estudis de
Jean Delumeau, de Joanna Bourke),
també. I ens relativitza l’actual.
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alic és, per als amants dels
titelles i de les marionetes,
aquell àcrata ibèric que van
construir un estudiant de fi-

losofia i lletres amb saxo penjat al coll
(Toni Rumbau), una estudiant de medici-
na exiliada política espanyola i reciclada
com a ceramista a Portugal (Mariona
Masgrau) i aquell professor d’anglès mig
canari mig britànic (Eugenio Navarro)
que va conèixer la parella inquieta barce-
lonina, mentre aprenia portuguès a Lis-
boa, cap al 1975. Eren anys d’inquietud,
de revolucions, de clavells, de cops d’es-
tat, d’espectacles i xerrades pedagògiques
per explicar a les Açores (a més d’un anti-
cicló hi ha illes i gent) que en poc temps es
farien eleccions. Eren dates, sentencia
Rumbau, en què es podia ser inconscient.
I no morir en l’intent. Avui aquella actitud
àcrata, un punt valenta, un punt llibertària,
es llegeix amb enveja. Sembla que s’han
acabat aquells anys d’anarquia, d’actitud
inconformista i de no patir per veure si els
mil euros del sou eixuguen prou la quota
de la hipoteca. Si abans els membres de
La Fanfarra tenien la gosadia de viure
penjats d’un fil, els del titella Malic i la se-
va troupe de companys de camioneta, ara
són els artistes els que no estan tan dispo-
sats a ballar-la. La revolta té compta-revo-
lucions que l’assossega. Rumbau va pre-
sentar dilluns el llibre Malic, l’aventura
dels titelles (Arola).

Malic (1984-2002) és, per als noctàm-
buls de la Barcelona pre i postolímpica, el
local del carrer Fusina –aconseguit grà-
cies als caixets cobrats per actuacions
d’entitats bancàries–. Havia de ser per a
assaig però van decidir reconvertir-lo en
sala d’exhibició de tot allò que sabien que
no els programarien els tècnics munici-
pals. Van prendre la decisió després
d’anar a París i comprovar la llibertat que
es respirava en teatres com ara el de la Hu-
chette. Es tractava de recuperar aquella
neurona esbojarrada que s’atrevia a barre-
jar titelles amb actors, amb ombres xine-
ses, amb música operística en directe.
Després d’un any van començar a obrir les
portes d’aquell soterrani als seus col·le-
gues marionetistes europeus: els oferien
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una gira per l’Estat amb una visita, a ta-
quillatge (ruïnosa econòmicament), al
Born. Amb el temps, van aixecar la per-
siana a espectacles dispars com ara el tea-
tre d’ombres i el destape, i (durant la pri-
mera època) combinaven programació fa-
miliar (les matinals dels caps de setmana)
amb els títols d’adults, en horari tronera.

Malic, l’aventura dels tite-
lles narra l’aventura de fills
que naixien sense voler i
que la seva mort artística
aporta una multiplicació
cultural. El trio Rumbau-
Masgrau-Navarro van se-
parar-se el 1993. S’augura-
va la fi d’un grup –que s’ha-
via donat a conèixer arreu
del món–, però va signifi-
car l’inici de tres carreres
–també internacionals.
Rumbau, Masgrau i Navar-
ro van ser autodidactes.
Van tenir un desig d’ex-
pressar-se i van trobar la
complicitat de les marione-
tes. A Barcelona es van de-
dicar a actuar al carrer per,
posteriorment, entrar a la
foscor de les sales. Amb el
temps van anar descobrint
la necessitat de comptar
amb llibretistes, il·lumina-
dors i compositors. La Fan-
farra, com el Malic, com la
vida particular dels tres
protagonistes, respon a una
aventura insòlita. Fins al
segle XXI. Avui cadascú
segueix el seu Malic parti-
cular. Masgrau, amb el seu
local a Sants i les actua-
cions com a manipuladora
d’objectes; Navarro, amb
un fill petit del Malic, La
Puntual, a tocar de l’Espai
Brossa: només hi caben es-
pectacles d’un artista i els
bancs del darrere tenen ta-
lons per no haver de posar
pendent al terra; Rumbau,
com a escriptor, autor i àni-

ma del festival d’òpera de butxaca. Ara
prepara una segona peça per a aquest car-
tell, nascut a les clavegueres del Fusina i
esdevingut exiliat des de l’abaixada de
persiana del 2002. Continuen movent-se
àgils, despreocupats, curiosos. Han tripli-
cat la majoria d’edat i continuen somiant
com criatures impenitents.

Malic, l’àcrata impenitent
la contra | JORDI BORDES

Un llibre repassa la convulsió dels setanta estirant el fil de les marionetes de La Fanfarra

La Fanfarra, al desaparegut Teatre Malic. / ALBERT FORTUNY




