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Les inquietuds autorals d’Àngels 
Aymar encaixen dins de l’ampli ca-
pítol de la memòria històrica. Al-
menys van en aquesta línia les se-
ves dues aportacions al projecte T6 
d’escriptura teatral contemporà-
nia que impulsa el Teatre Nacional 
de Catalunya, en col·laboració amb 
les sales alternatives. Fa dos anys,  
La indiana recordava l’emigració ca-
talana a Cuba; ara amb Trueta recu-
pera l’insigne doctor català (1897-
1977), tan brillant en les seves apor-
tacions mèdiques com poc conegut 
pel seu exili durant el franquisme.  

 No va trigar gaire a decidir-se, ex-
plica Aymar, per homenatjar aques-
ta figura universal, i a més a més en 
un lloc idoni com és el TNC, on avui 
s’estrena una obra que s’estarà a la 
Sala Tallers fins al 22 de febrer. Molt 
més àrdua va ser la tasca de docu-
mentació. “Em vaig passar un any 
llegint coses sobre Josep Trueta. 
Quan vaig comentar a les seves tres 
filles que anava a fer una obra sobre 
el seu pare em van dir: ‘¡Que valen-
ta que ets!’”. Aymar acota la immen-
sa peripècia vital del doctor barce-
loní (Pep Munné) amb una llista de 
personatges que es reparteixen qua-
tre intèrprets més: Elena Fortuny 

El mètode Trueta 
puja a l’escenari
El TNC estrena un ‘biopic’ d’Àngels Aymar sobre 
l’insigne metge català amb Pep Munné

ford, i altres personatges menors). 
 “L’obra és un biopic, i també es 
podria definir com a teatre docu-
mental. Després d’un inici ràpid, 
se centra en l’època de la guerra ci-
vil, l’exili a Anglaterra i un breu 
epíleg sobre la seva tornada”, ex-
plica l’autora i directora d’un es-

pectacle que torna a posar Pep 
Munné a primera línia de l’escena. 
 Munné, mentrestant, defineix 
l’insigne cirurgià com “un heroi 
en tots els sentits”. No vol dir que 
es tractés d’una persona “merave-
llosa”, puntualitza l’actor. Però va 
ser capaç d’utilitzar el seu talent de 
forma apassionada, “un fet que el 
va elevar a la categoria de geni”.

La part humana 

Aquesta dedicació exclusiva el va 
portar, no obstant, a deixar una mi-
ca de banda el seu entorn famili-
ar. “M’apassiona també per aques-
ta vulnerabilitat; és la seva part 
humana”, comenta Munné, que la-
menta que no arribés a guanyar el 
Nobel, al qual va optar dues vega-
des. “No tenia darrere un país i vi-
via a l’exili, l’altra part que m’in-
teressa”. Entre altres troballes, el 
doctor va implantar l’anomenat 
mètode Trueta per a la cura de frac-
tures i ferides obertes com un pro-
tocol mèdic que va salvar moltes vi-
des durant diverses guerres. Fins a  
aquell avanç, la gangrena era des-
vastadora entre els ferits. H

33 L’equip 8 Aymar, envoltada pel seu elenc, a l’Acadèmia de Medicina. 

(Amèlia, la seva dona), Roser Batalla 
(monja-infermera i Miss, a partir de 
la cirurgiana Miss Collier, decisiva 
en la seva marxa a Oxford), Pep Pla-
nas (reporter revolucionari i altres 
papers) i Josep Costa (Salvador, ins-
pirat en Salvador de Madariaga, amb 
qui va coincidir i va polemitzar a Ox-
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Millán Salcedo porta la catarsi  
humorística al Club Capitol

MARTA CERVERA
BARCELONA

F
eia molt temps que Millán 
Salcedo buscava un especta-
cle com Yo me subí a un piano 
verde, un personalíssim xou 

d’humor amb què torna a Barcelona, 
a partir del 4 de febrer i fins a l’1 de 
març a la sala 1 del Club Capitol. Pa-
co Mir i Joan Gràcia, de Tricicle, diri-
geixen aquest divertidíssim muntat-
ge que ha triomfat a Madrid. «Oferei-
xo al públic tot el que espera veure, 
només que d’una altra manera. Di-
guem-ne que segueixo en els meus 
tretze són tretze però estic encan-
tat de la catarsi absoluta que suposa 
aquest xou en què desenterro coses i 
recupero vells fantasmes, i no per es-
pantar sinó per fer riure». 
 Les seves memòries de l’internat 
dels Salesians de Ciudad Real, on va 
estudiar dels 6 als 12 anys, per exem-

Paco Mir i Joan 
Gràcia, de Tricicle, 
han dirigit ‘Yo me subí 
a un piano verde’

L’exmembre de 
Martes y Trece treu 
suc a la seva vida en 
un xou personalíssim 

ple, s’entrellacen amb anècdotes de 
Martes y Trece. «He agafat textos 
meus, que m’agraden i em divertei-
xen i els ho he entregat tot al Paco i 
al Joan per fer-ne un plat combinat», 
afegeix Salcedo, que després de l’es-
pectacle prepararà el seu debut a les 
ordres de Lluís Pasqual en un mun-
tatge previst per al pròxim Grec.
 A Yo me subí a un piano verde, el cò-
mic destapa la seva vena artística i 

33 El doctor de l’humor Millán Salcedo, ahir, a Barcelona.
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canta juntament amb el pianista 
Marcos Cruz, que l’acompanya en 
escena. El festival d’Eurovisió és un 
dels temes que repassa. «És un espec-
tacle molt personal, no un monòleg 
corrent», destaca Salcedo, que fa un 
homentage a l’humor de Tip y Coll, 
a Joan Manuel Serrat,  Nati Mistral, 
entre d’altres, sense oblidar els seus 
gags sobre «Encanna». 
 Projeccions de collages realitzats 
per Salcedo embasten l’espectacle, 
que juga molt amb les paraules. «Sóc 
hiperactiu i això de tallar i enganxar 
em va molt bé. Visc sol i no tinc cot-
xe, així que, a més d’escriure, pinto 
i faig collages», afirma aquest humo-
rista de 53 anys que va triomfar a te-
levisió quan a Espanya hi havia no-
més canals públics. «Ara és curiós 
veure com el públic que em coneix 
d’aquella època s’alegra quan recu-
pero coses de Martes y Trece, men-
tre que els més joves es parteixen de 
riure amb les bromes sobre el consu-
misme, els GPS o els gigues, megues 
i pendrive», diu Salcedo que, confes-
sa, que no hi entén «ni un borrall de 
tecnologia» i es nega a portar mòbil. 

CANSAT DE MARTES Y TRECE / Salcedo 
va deixar Martes y Trece per esgota-
ment. L’èxit d’aquell trio inicial que 
després va passar a duo i posterior-
ment es va desintegrar el va marcar 
profundament. «Vaig viure un mo-
ment crític», recorda ja recuperat i 
content de reprendre el contacte di-
recte amb el públic al teatre.

  
 Tot ha canviat des de llavors, espe-
cialment en el terreny televisiu. Els 
còmics no només copen les nits de 
Cap d’Any sinó que lideren progra-
mes diaris i setmanals de màxima au-
diència. «Riure és la millor teràpia», 
diu Salcedo, que recomana aplicar 
aquesta medecina especialment en 
temps de crisi. H

Respecte a l’humor que es practi-
ca, afegeix: «Han canviat les prepo-
sicions.  Abans es reia amb, ara es 
riu de, especialment de gent amb 
algun  mena de discapacitat  que 
anomenen friquis. No m’agrada». 

33A Millán Salcedo li repugnen la 
majoria de continguts de les te-
levisions avui. «La graella  es no-
dreix de carnassa i morbo», criti-
ca. «Només interessen les misèri-
es, hi ha massa sensacionalisme».  

«Les televisions volen morbo i carnassa»
UN OBSERVADOR DECEBUT 


