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‘La torna’ —aquí en una imatge del muntatge original— serà a la propera temporada del Romea

QUADERN DE TEATRE

Tornem-hi!
F r a n c e s c M a s s i p

A
quest cap de setmana hem assistit a un
esdeveniment singular, d’especial
significació escènica i política. Ens
referim al nou muntatge que Albert
Boadella ha fet d’un dels seus espectacles
més emblemàtics, La torna, vint-i-vuit anys

després de ser prohibit per l’autoritat militar.
Recordem que corria el 1977, l’any de les primeres

eleccions democràtiques després de la llarga nit de
pedra del franquisme, any d’optimisme i entusiasme
per les llibertats aparentment recuperades, l’any
d’aquell eufòric Onze de Setembre amb la
manifestació més multitudinària de l’Europa de
l’època, milió i mig de persones que corejaven: “Per
l’autonomia, per la Generalitat, per l’oficialitat de la
llengua, per la llibertat!”.

PRESÓ I MORDASSA
Doncs bé, va ser també l’any de La torna, espectacle

que havia passat els encara prescriptius tràmits de
censura, amb autorització datada el 6 de setembre, i
que s’havia estrenat a Barbastro el dia següent, per
després iniciar una gira amb una quarantena de
representacions, aparentment sense cap problema.
El 30 de novembre arribava al Teatre Bartrina de Reus
i l’alarma es va disparar just abans de la
representació.

I és que, en l’entremig, havien sortit algunes
crítiques (Joan de Sagarra al Mundo Diario del 29 de
novembre i Salvador Corberó a la Hoja del Lunes del
28, que després serien citats com a testimonis pel
fiscal militar) que lògicament explicaven i
comentaven el contingut de l’obra, la clau de la qual
havia passat inadvertida als estúpids censors. Aquest
desxiframent de la peça va destapar la caixa dels
trons i va posar sobre avís la Guàrdia Civil i l’Exèrcit.
La torna era una peça de teatre document en forma de
comèdia de màscares sobre l’execució d’Heinz Chez
(1973), presumpte delinqüent comú polonès, que
només trenta anys després s’ha sabut que era un
fugitiu de l’antiga RDA, Georg Michael Welzel. Va ser
l’últim reu ajusticiat pel salvatge sistema del garrot
vil, l’instrument criminal paradigmàtic del
franquisme, i que ho fou com a torna per neutralitzar
l’execució, el mateix dia, d’un pres polític,
l’anarquista Salvador Puig Antich, víctima de la
revenja sanguinària del règim arran de l’ascensió al
cel de Carrero Blanco per obra i gràcia d’ETA. A punt
de començar la funció reusenca, el general auditor
Pascual Vidal Aznares va tru-
car al Centre de Lectura per-
què se suspengués, cosa que
no va ser acceptada per la
companyia. Arran d’això, Boa-
della fou detingut i engarjo-
lat, el grup va patir un consell
de guerra per presumptes de-
lictes d’injúries contra les for-
ces armades, que va provocar
una sonada campanya popu-
lar per la llibertat d’expressió,
inclosa una vaga general de
teatre a tot l’Estat (22 de des-
embre), i una no menys sona-
da fuga d’Albert Boadella, que
es va exiliar a França mentre
la resta del grup es floria a la
presó. Tot plegat va deixar
amb les vergonyes a l’aire la
classe política i les seves clau-
dicacions, va posar en evidèn-
cia les enormes deficiències
democràtiques que encara s’arrosseguen
–l’esperpèntica manifestació de dissabte a
Salamanca ho demostra– i va significar un punt i a
part radical per a la companyia d’Els Joglars.

D’altra banda és en aquests fets i en
l’enfrontament que es va desencadenar entre el
director fugat i els seus actors detinguts, amb els
corresponents posicionaments d’intel·lectuals,
mitjans de comunicació i polítics sobre l’assumpte,
on cal buscar l’origen de l’esmolada animositat de

Boadella envers el seu país i la seva gent que està a
punt de concretar-se en partit polític.

EL RETORN DE ‘LA TORNA’
Cada any l’Institut del Teatre encarrega el taller de

final de carrera a un director en actiu de l’escena
catalana o internacional amb l’objectiu que els
alumnes d’últim curs de les distintes especialitats
(interpretació, escenografia, dramatúrgia i direcció)
facin una pràctica escènica de caràcter professional.
Enguany se li va proposar a Boadella, que va suggerir
de reprendre La torna, un rescat dut a terme en
coproducció amb el Teatre Romea, on s’estrenarà
oficialment a principis de la propera temporada.

Aquests dies han tingut lloc les
primeres representacions al
Teatre Estudi de l’Institut i a
finals de mes tornarà al
Bartrina, on el muntatge havia
quedat interromput. El logotip
de l’espectacle és un boomerang,
l’arma que sempre retorna
després d’haver colpit. Tot
plegat en consonància amb el
simbolisme de l’obra i del cas
que se’n seguí quan es van
posar contra les cordes la
hipocresia i la feblesa de
l’anomenada “Transició”
d’aquella “Espanya efervescent
que creia viure en una
democràcia”, en paraules del
director d’Els Joglars. Com va
transcendir, l’execució de
l’infeliç “polaco” va ser duta a
terme per un saig inexpert que

no acabava d’encertar el clatell amb el cargol i
l’agonia es va perllongar durant gairebé un quart
d’hora, aspecte que Boadella incorporà a l’espectacle
en clau paròdica com un joc de nens protagonitzat
pels fills dels botxins. Potser sigui en vista d’aquesta
crueltat que l’autor hagi decidit estalviar-nos un
desenllaç similar i opti per una solució final
immediata, segons es desprèn de les lúcides
manifestacions d’aquests dies, on es recomana als
catalans que deixin de moure el cap en el garrot

d’Espanya perquè els puguin collar sense fer tentines
i així acabar d’una vegada i no patir més. És allò de
rematar la sogra perquè s’ha punxat amb una rosa.
Llàstima que un tan beatífic consell segur que
provocarà reaccions de perplexitat i incomprensió.

Per a la nova versió, Boadella ha confegit un hàbil
mecanisme consistent a crear un embolcall
argumental on reuneix en un geriàtric els militars,
ara jubilats i xacrosos, algun en cadira de rodes, que
van protagonitzar el procés incoat contra Els Joglars:
el capità general Coloma Gallegos, el general auditor
Vidal Aznares i el coronel Nieto, el jutge militar de la
IV Regió que va prendre declaració als imputats,
entre d’altres. Els vells castrenses, nostàlgics del
franquisme, evoquen els fets, mentre transgredeixen

les normes del centre i fumen i beuen d’amagatotis
de les pacients cuidadores que els atenen. Part dels
nous diàlegs reaprofiten les “reconstruccions” del
procés que Boadella va incloure a les seves Memòries
d’un bufó (2001). Des d’aquesta situació actual, La torna
es va representant com a reviscuda en la ment febril
del borratxet coronel instructor, que reapareix fent
de contrapunt entre les distintes seqüències
perseguit per la curosa infermera que li blasma els
deliris.

L’obra se serveix del llenguatge gestual i de les
màscares inspirades en la Commedia dell’Arte, que
permeten identificar personatges arquetípics (el
jutge, el guàrdia civil, la cambrera, el comissari, el
borratxo, etc.) posseïdors cadascun d’ells d’un
posat distintiu. L’escenografia es redueix a una
taula polivalent que protagonitza la transformació
dels espais de ficció gràcies a la seva estructura
articulada i d’àgil maneig. Tot i que el mateix autor
va assenyalar els seus defectes en l’ús abusiu de les
màscares i en “la inharmonia de l’equip que l’havia
construïda”, en el seu moment va ser qualificada
de “brillant divertiment”, i Xavier Fàbregas en
aquest mateix diari (8.XI.1977) la considerava una
“tragicomèdia subtil, intel·ligent”, un “doll
d’imaginació que fa de La Torna un dels millors
espectacles d’Els Joglars”. L’impacte de la denúnica
va prevaldre, sens dubte, sobre altres
consideracions artístiques. Ara es podrà reviure el
mite sense l’esfereïment que exercia la pressió
militar, tot i que potser amb d’altres tensions
soterrades.

▼
Albert Boadella
presenta una nova
versió de ‘La torna’
com a resultat d’un
taller amb els
estudiants de
l’Institut del Teatre

L’espectacle torna com un
‘boomerang’ a colpir la
regatejada memòria
històrica del país


