
6 LAVANGUARDIA V I U R E DIUMENGE, 5MARÇ 2017

“Les maromes enllacen els cossos sàvia
ment, comsavis són els sudaris deGrotowski
o el mecanotub del Living Theatre”, vaig es
criure jo al Tele/eXpres (19 d’agost del 1972).
UnGrotowski i unLiving que jo havia desco
bertsisanysabansalFestivalMundialdeTea
tredeNancy.Permi,Quejíoeraunacosanova
–i teatralment ho era, com ho eren BobWil
son o el Bread and Puppet–, una cosa nova i
bonica, d’unagranbellesa, peròestranya, una
mica estranya. Sincerament, encara no sabia

el perquè d’aquell crit, d’aquell quejío que el
meu amic Salvador no trigaria a descobrir
me.
El capde setmanapassat vaig anar aSevilla

per veure, al Teatre Távora de l’avinguda de
Hytasa, una de les nou úniques representaci
ons d’aquellQuejío que fa quarantacinc vaig

veure al desaparegut Teatre Capsa. Escriu el
meu amic Salvador al programademà: “Ja fa
quarantacinc anys que, dels nostres colls, en
va sortir un crit ronc, dolgut, agressiu; i dels
nostrespeus,copsdeflamencvell,distanciat i
llunyà,d’aquellque ladictadurapromociona

Retrobamentamb
LaCuadradeSevilla
El cap de setmana passat vaig anar a

Sevilla.Quan estic tip deBarcelona,
unacosaquecadacopempassaamb
mésfreqüència,agafounavió ime’n

vaig aNàpols o a Sevilla.Unmatí a la terrassa
napolitana del Gambrinus em fa sentir que
torno a ser jove. Igualet que el que empassa a
Sevilla. Comdeia laMaría Jesús, lameva do
na: “QuanenJuanito creuael pontdeTriana,
semblaqueelbastó li fanosa”. Socunenamo
rat deSevilla, comhoera elmeupare.Elmeu
pare, el poeta, l’amic de Lorca i de
Belmonte, solia dir que, si hagués
estat un industrial català, arribada
l’hora de jubilarse, se n’hauria
anat a viure i amorir a Sevilla. Dec
el meudescobrimentielmeuamor
perSevillaaunsevillàexcepcional:
Salvador Távora. Durant anys, he
compartit ambenSalvador les tar
des de laMaestranza i lesmatina
des de Setmana Santa al barri del
BaratilloquanelCachorro tornava
a Triana, i centenars de copes a la
barra senyora del Robles o en una
humilbarradelCerrodelÁguila,el
seubarri,mentrediscutíemapassi
onadament de teatre i de política,
de toros idepoetes.
El cap de setmana passat vaig

agafar l’avió i vaigmarxaraSevilla
per retrobarme, després de qua
rantacinc anys, amb el primer es
pectacle teatral ideat, concebut i
dirigitperSalvadorTávoraiambla
seva Cuadra de Sevilla: Quejío. La
queavuidia és, sensdubte, unape
ça emblemàtica de les arts escèni
quesandaluses iuniversals, esvaestrenarofi
cialment elmesd’abril del 1972alGranAmfi
teatre de la Sorbona, dins del Festival del
TeatredelesNacionsdeParís, ielmesd’agost
d’aquell mateix any es va presentar al Teatre
Capsa (ja no existeix) de Barcelona. Recordo
moltbéquèvapassaraquellanitalCapsa.Re
cordo molt bé aquell públic que, quan es va
acabar la funció, es va quedar uns minuts en
silenci finsque, de sobte, es vaalçarde lesbu
taques i es va posar a aplaudir d’allò més.
Aplaudien els barcelonins progres, que asso
ciaven aquell quejío andalús amb la Carmen
Amaya,delesbarraquesdeMontjuïc;oambel
Vicente Escudero, quemalvivia al seu cau de
laplaçaReial.Recordomoltbéaquellanit,a la
barradeLaPuñalada (janoexisteix), delpas
seig de Gràcia, on, acabada la funció, Mario
Vargas Llosa, José Agustín Goytisolo i Jaime
Gil deBiedma, es desfeien en elogis cap a allò
que acabaven de veure; un Mario, un José
Agustín i un Jaime, ho recordo molt bé, una
micaacollonitspelqueacabavendeveure.

vaenfestivalsesplendorosos, tablaos i teatres
per entretenir la gent. Ambaquell estudi dra
màtic sobre cants i balls de la nostra Andalu
sia, al qual vam anomenarQuejío, vam incor
porar en expressions sonores el dolor de tot
un poble: la lluita camperola de què parlava
Blas Infante, el silenci dramàtic de l’emigra
ció, les cicatrius que causen en l’ànima la por,
les boques tancades del medi popular, i l’An
dalusia esclafada per la imatge panderetera
quetapava,ambunacapanegrebrodadaenor
lafam,l’analfabetismeil’acuditfàcildelaseva
crua realitat”. I conclou: “Circumstàncies
llargues i difícils d’explicar en aquests mo
ments tan difícils econòmicament i tan con
fusos ideològicament, ens han portat a
reprendre aquell espectacle, Quejío, des
d’aquest refugide teatrepopularqueocupem
al nostre barri, amb la mateixa il∙lusió i con
venciment que en aquella llunyana data de la
seva estrena. Tornar a tancar els punys en un
espai íntimcomelnostre teatre,alnostrebar
ri, és tornar a plantar cara a la incertesa, a

l’ombra de la pobresa, a les desigualtats i, so
bretot, a l’oblit del compromís cultural d’An
dalusiacomanació”.
Vaig veure Quejío assegut a la primera fila

d’aquell teatredebarri, alcostatdelmeuamic
Salvadori,quanvaacabarlafunció,vaigferun
esforç, inútil, per no posarme a plorar. Jo,
l’infant terrible, el terrible i temible crític tea
tral que vaig ser anys enrere.M’havia oblidat
deGrotowskiidelLiving.Itotiquenoheestat
mai independentista català ni blasinfantista
andalús, em vaig veure enllaçat amb aquelles
maromes que l’amic Salvador, amb els anys,
amb paciència i afecte, m’havia ajudat a des
cobrir, a identificar.
PS. Quejío, set intèrprets –un bailaor, tres

cantaors, una guitarra, una flauta i unadona–
en una escenografia pobra estan preparats
perviatjarambunpressupostmésqueraona
ble.¿QuejíoalaTemporadaAltadel’amicSal
vadorSunyer–aSaltpodriacausarsensació–,
al Lliure de Gràcia o a la sala petita del TNC,
LaCuadradeIdentidadesalTNC?Perquèno.

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA

‘Quejío’ésavui, sensediscussió
possible,unapeçaemblemàtica
de lesartsescèniques
andaluses iuniversals

BARCELONAwL’Ajuntament
de Barcelona ha hagut de
modificar les bases de la con
vocatòria per a la provisió de
49 places d’agents de la Guàr
dia Urbana eliminant el re
quisit que deixava fora els
més grans de 42 anys. Els
serveis jurídics han atès els
recursos dels sindicats.
Aquesta modificació, tal com
va advertir ahir el portaveu
del grup Demòcrata, Joaquim
Forn, podria endarrerir la
incorporació de nous agents.
L’any passat es van produir
81 baixes al cos. / Redacció

Eliminat el límit
dels 42 anys en un
concurs policial

Èxit de la campanya
de recollida de
medicaments
BARCELONAwLa campanya
Medicaments Solidaris, im
pulsada per l’oenagé Banc
Farmacèutic, va aconseguir
recollir només ahir 20.000
medicaments dels 60.000
sol∙licitats per més de 120
entitats assistencials de tot
Espanya, com Càritas o Creu
Roja. Aquests productes i els
que es recullin fins divendres
vinent, dia 10, serviran per
atendre les persones sense
recursos que van als seus
centres. El valor dels me
dicaments recollits és de
90.000 euros. / Redacció

Nova protesta a
les Terres de l’Ebre
per la línia R15

Els veïns demanen
accelerar la reforma
de laMeridiana

MÓRA LA NOVAwUncentenar
depersonesesvanconcentrar
ahiraMóra laNova (Ribera
d’Ebre), convocadesper la
plataformaTrensDignes,per
exigirmilloresa la líniaR15,
quehanbatejat ambelnomde
lamaltractada.Elsmanifes
tantsvanreclamaraAdif la
reoberturade l’estacióde
Móra laNovacomaestacióde
referènciade lazona ielman
tenimentde lavia i lacatenària.
A laGeneralitat li vandemanar
unanova freqüènciamatinal
endireccióBarcelona. /ACN

BARCELONAwL’entitatSom
Meridiana,queagrupa les
associacionsveïnalsde l’entorn
de l’avinguda, insten l’Ajunta
mentdeBarcelonaaposaren
marxa la reformad’aquestavia
començantpel tramentre
Fabra iPuig iAragó. “Volem
veure jaelsprojectesexecu
tius,queescomencina fer
coses”,haditOleguerMéndez,
de l’associacióde laSagrera.
Pelque faalplantejamentde
l’Ajuntamentd’eliminardos
carrilsdecirculació, elsveïnshi
estand’ acord,peròvolenque
es faci enunasola fase. /ACN
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Les nevades que han caigut en
les últimes hores al Pirineu con
tribuiran a garantir un bon final
de la temporada d’esquí, però
també han deixat conseqüències
negatives a les comarques de
muntanya i en algunes cotes bai
xes de les comarques de l’inte
rior. Ahir, per exemple, les
precipitacions acumulades van
obligar a tallar la BP2121 a la

Llacuna i a circular amb cadenes
per la BV031, de Castellar de
N’Huga laColladadeToses, i a la
C142b, a VaquèiraBeret. L’altre
element meteorològic prota
gonista de les últimes hores, el
vent, va obligar a tallar la
BV4024 des de Guardiola del
Berguedà fins al Coll de Pal per
risc d’allaus.
El fort vent es va fer notar so

bretot lamatinadadedivendres a
dissabte en bona part de Catalu

nya, inclosa l’àrea metropolitana
de Barcelona. Al port de la capi
tal catalana es van registrar ràfe
gues de gairebé 90 km/hora i en
el nucli urbà es van produir algu
nes incidències, com la caiguda
d’un arbre a la Via Augusta. Tot i
això, on el vent –que va motivar
fins al migdia d’ahir un total de
208 trucades al telèfon d’emer
gències 112, 43 al Barcelonès– va
bufar ambmés intensitat va ser a
Malgrat deMar, onva assolir una
velocitat de 103,7 km/hora.
El temporal demar es va notar,

sobretot, a la franja del litoral
que va des de Barcelona fins a la
zona de l’Alt Empordà, amb ona
des que van superar els 2,5 me
tres d’altura.c

Nombroses incidències
pel vent i la neu
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Salvador Távora, director de la companyia teatral La Cuadra de Sevilla

JOAN CORBERA

Arbre caigut a la Via Augusta


