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‘Johnny va agafar el seu fusell’, amb Pep Munné de protagonista, va comptar amb la darrera escenografia creada per Tàpies

QUADERN DE TEATRE
F r a n c e s c M a s s i p

Tàpies i el teatre

F
a quinze dies, sobre aquesta
pàgina ajuntàvem teatre i
pintura en ocasió del con-
grés Dalí Segle XXI amb què
s’han començat a escalfar els
motors per a la celebració

del centenari del controvertit artista
empordanès.

Com és sabut, bona part de la re-
novació teatral duta a terme per les
primeres avantguardes del segle pas-
sat va ser protagonitzada per la parti-
cipació en la creació escènica dels ar-
tistes plàstics més innovadors, cosa
que va impulsar singularment Ser-
guei Diàghilev al capdavant dels Ba-
llets Russos, malgrat que algun des-
tacat director actual minimitzi
aquesta aportació. Ara bé, de vegades,
aquesta mena de col·laboracions entre
creadors de distints àmbits s’han
considerat un cas d’intrusisme pro-
fessional, reflex dels recels i el corpo-
rativisme que sovint planen sobre el
teatre del país.

Avui voldríem fer menció dels tre-
balls escenogràfics d’un altre dels nos-
tres artistes majors, Antoni Tàpies, que
enguany ha complert vuitanta anys.
Ens limitarem a donar notícia puntual
d’aquesta activitat, a l’espera de la pu-
blicació de l’estudi Quatre escenografies
de Tàpies (1985) dut a terme pel seu fill
Miquel, així com el desenvolupament
del molt notable treball de recerca
iniciat per Lorena Guirao.

Que les intervencions escèniques
més destacades de Tàpies hagin acom-
panyat muntatges de Brossa és perfec-
tament plausible d’ençà de la fundació
de Dau al Set (1948), punta de llança de
l’avantguarda ibèrica enmig del ma-
rasme de la postguerra. El poeta ho
explicava així: “Ens vèiem cada vespre
amb en Ponç i era curiós que moltes
vegades ell havia pintat coses que jo
havia escrit durant el dia. I amb en
Tàpies igual (fins i tot li titulava els
quadres), i amb Cuixart també. Treba-
llàvem en la mateixa ona”. Unes vi-
bracions idèntiques que prenien peu
en el magicisme i en el surrealisme
com a forma d’apropiació de l’incons-
cient, enllaçant amb els trencaments
de preguerra (Miró i Foix) i altres mo-
viments radicals com el dadaisme, en
una irrefrenable voluntat de tocar l’ase
a la racionalitat imperant.

ESTRENA AL PALAU
Malgrat que d’ençà dels anys 50 Tà-

pies explora decididament la tridi-
mensionalitat en els seus quadres, tot
incorporant objectes a les seves super-
fícies agrumollades o esquinçades, no
és fins al 1961 que du a terme la seva
primera incursió escenogràfica, cone-
guda per la posada en escena d’Or i sal
de Joan Brossa. Va ser una estrena
d’excepció tant per la “feliç i original
conjunció de forces” entre el poeta i el
pintor, com pel marc, l’esplèndid edi-
fici del Palau de la Música Catalana, i la
companyia que va muntar l’obra: la
cèlebre Agrupació Dramàtica de Bar-
celona dirigida per Frederic Roda, amb
el rigorós pols que el caracteritzà. La
representació, en sessió única, cloïa el
IV Cicle de Teatre de l’ADB, i va provo-
car més d’un desconcert entre els qui

se’n van fer ressò a la premsa de l’è-
poca: a César Mora li recordava l’estil
de Ionesco, d’una densitat que consi-
derava “indesxifrable” i “xocant” per a
l’espectador comú. Juan German Sch-
roeder coincidia que al tercer acte es
produïa “el milagro: la comunión, la fusión
emotiva entre público tan diverso y lo que
acaecía en el escenario”, però arrufava el
nas davant una estructura argumental
que algú va considerar propera a la
revista i que Brossa ha resumit així:
“Eren tres actes, però agafant un punt
significatiu de la societat. Al primer
sortia un home que venia pomes. Al
segon, jocs de mans, i el tercer era un
sainet d’un que descobreix una mane-
ra de matar dracs però que no en troba
cap. Els tres exabruptes junts donaven
una manera de veure el món”. Schro-
eder va destacar la troballa visual al
primer acte “de las manzanas trasegadas
sin reposo de canasta a canasta”, en una
constant fluència de ressons rituals.
L’escàndol va arribar, però, el 3 d’oc-
tubre, quan es va tornar a representar,
de manera imprevista, dintre el Cicle
de Teatre Llatí. L’indescriptible J.M.
Junyent va qualificar l’obra de “mon-
struoso engendro de la ignorancia y del or-
gullo, pues nunca se vieron el sentido común
y el teatro tan cínicamente escarnecidos co-
mo aparecen en esa corrosiva producción (...)
[de] pésima calidad literaria, artística y te-
atral”. Tota una declaració de principis.

Pel que fa als aspectes plàstics, Martí
Farreras va trobar “los telones de Tàpies,
sobrios y discretos elementos de fondo”,
mentre que Schroeder qualifica els
decorats de “clásicos... sin devorar al poeta
su cacareado dragón informalista”. L’artis-
ta aprofitava tota l’alçada del fons es-
cènic del Palau i plantejava un decorat

de projecció vertical dividit en tres ni-
vells: des de la balustrada del balcó
superior penjaven a la vista les cordes
que, en un típic entramat de xarxa,
sostenien els distints cortinatges que
deixaven entreveure, al mig, l’orgue de
tubs que presideix l’escenari. A peu
d’escena diversos objectes (taula mun-
tada en creus aspades, escala, cistells,
cadires, balancins, penja-robes) sobre
un fons de textures matèriques realit-
zat amb cartrons, paper, fils, tela i
pintures tèmpera, amb una tècnica en
tot igual a la dels seus quadres i collages.
L’essencialisme del decorat contrasta-
va poderosament amb l’exuberància
modernista del marc. I les potes de la
taula en forma de X posaven en primer
pla una de les lletres recurrents del
pintor, símbol polivalent que incita
l’enigma, el misteri o la negació.

FRACS NEGRES
Tàpies i Brossa van tornar a sortir

junts a l’escenari el 1978 quan el Tea-
tre Lliure va muntar L’armari en el mar
amb música de Mestres Quadreny. El
pintor recorda l’escenografia amb
complaença: “Només estava feta amb
fracs. A l’escenari seia una gran or-
questra, i com que, normalment, tots
els músics porten fracs negres, havia
pensat que, de cop i volta, fossin esti-
rats amunt cap a les bambolines i hi
romanguessin penjant visibles al pú-
blic. A dalt penjaven tots aquests ves-
tits de gala negres, mentre els músics,
amb les seves camises blanques, toca-
ven a sota”. Va ser també una sessió
única amb fregolisme i estriptís a càr-
rec de la musa brossiana Christa Leem
i Laura Culat, i amb l’agressiva parti-
cipació actoral i musical de Carles

Santos, tot plegat sota la direcció de
Fabià Puigserver i G.J. Graells.

Onze anys abans Tàpies havia dut a
terme l’escenografia d’un clàssic japo-
nès del teatre Noh: Semimaru I de Iuzaki
Motokio Zeami, també amb música de
Mestres Quadrenys i direcció escènica
de Lluís Solà. No es conserva cap do-
cument gràfic de l’estrena al Teatre de
l’Aliança del Poble Nou (17 de juny de
1967). El testimoni de l’artista parla
que “s’assemblava molt a un quadre
que va sorgir en aquella època. D’una
corda que travessa la tela, en penja un
mocador blanc, un gran nus blanc. Ai-
xò era tot. A l’escenari hi havia dues lí-
nies, dues cordes que travessaven l’es-
cena de banda a banda. Hi penjaven el
mocador blanc nuat i un bastó a l’altre
costat, objectes que també he fet servir
en alguns quadres”. Recordem Nus i
corda (1969) o Esquinçat (1970) quan els
objectes van adquirint autonomia,
pràcticament despresos del suport, a un
pas per esdevenir escultures. El 1982 va
presentar a París L’éboulement de Jacques
Dupin amb una escenografia que reite-
rava el seu peculiar repertori de signes:
la X, la línia i el nus.

Finalment, el 1989 Tàpies signava els
decorats de Johny va agafar el seu fusell,
al·legat antimilitarista de Dalton
Trumbo que Josep Costa i Pep Munné,
al capdavant del Teatre Urbà de Barce-
lona, van presentar al Mercat de les
Flors i que faria temporada al Poliora-
ma. L’escena era presidida per un llit en
referència a la malaltia i la prostració
que provoca la guerra. És la darrera in-
tervenció escènica que li coneixem, pe-
rò la incorporació d’Antoni Tàpies a la
renovació del teatre català contempo-
rani era ja un fet indiscutible.


