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JORDI TEIXIDOR
ABANS
I DESPRES D EL RETAULE
per Xavier Fàbregas

Jordi Teixidor apareix com un dels elements 
més actius d’El Camaleó, grup independent 
que treballa a Barcelona i els seus voltants 
en iniciar-se els anys 60. Com La Pipironda, 
que comandaven Àngel Carmona i Florenci 
Clavé, El Camaleó sent la necessitat de co- 
municar-se amb el proletariat que habita els 
barris suburbans, i hi porta uns muntatges 
que es paren i es desparen en cinc minuts, 
com la tauleta d’un restaurant econòmic. 
En adonar-se de la similitud de propòsits, 
El Camaleó i La Pipironda bescanvien ac-
tors i treballen en estreta col·laboració : Ra-
mon Teixidor, d’El Camaleó, que provava 
llavors d’obrir-se camí a la «nova cançó» 
—i que avui és l’excel·lent actor que hem 
vist a La mosqueta de Ruzante, a La lliçó 
de Ionesco, etc.—, treballa en alguns dels 
muntatges de La Pipironda; Harmonia Ro-
dríguez, que començà a interessar-se pel tea-
tre amb La Pipironda, s’integrarà, en dissol-
dre’s el seu grup, al Camaleó, on esdevindrà 
un dels elements més valuosos.
Al Camaleó Jordi Teixidor exerceix les fun-
cions d’actor, d’escenògraf, té una part molt 
important a les discussions teòriques que 
definiran la trajectòria del grup, i comença 
d’escriure unes peces breus que resolen la 
necessitat d’uns textos que no és fàcil de 
trobar fets. Pugen així a l’escenari uns es-
pectacles senzills i funcionals, com Un fère-
tre per Artur i L’auca del senyor Llovet, en 
els quals intervenen uns actors que aviat as-
soliran un lloc destacat dins la nostra escena 
independent, com Alfred Lucchetti, i en l’es-
cena i la cançó, Ovidi Montllor.
De les diverses activitats que exerceix, Jordi 
Teixidor dedica cada cop més atenció a la 
redacció de textos dramàtics. I el 1968, des-

prés d’una experiència llargament acumula-
da, dóna per enllestit el primer text llarg, 
El retaule del flautista. Presentat al Premi 
Josep M. de Sagarra d’aquell any, El retaule 
del flautista obté el premi per unanimitat.

«EL RETAULE DEL FLAUTISTA»
DALT L’ESCENARI

El GTI i El Camaleó uneixen llurs esforços

per estrenar El retaule del flautista. El fet 
té lloc a L’Aliança del Poble Nou (31-1-70), 
dins el quadre de l’operació off Barcelona 
que el GTI havia iniciat el 1967. Alfred Luc-
chetti interpreta el Burgmestre; Xavier Vivé, 
el Reverend Grundig; Ovidi Montllor, Hans, 
i Nadala Batiste, Frida: els dos grups, doncs, 
aporten llurs actors gairebé a un cinquanta 
per cent. En papers de menys entitat trobem 
Ramon Teixidor (Regidor Kost) i els novel-

El retaule del flautista, un gran èxit al teatre Capsa, de Barcelona.
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El retaule peí Grupo Artístico Rufino Amezquita
del Conservatori Nacional de Guatemala.

El retaule, muntat per l'Obra Cultural Catalana 
de Buenos Aires.

listes Maria-Antònia Oliver i Jaume Fuster. 
La direcció del muntatge és a càrrec de Jordi 
Teixidor.

L’èxit del Retaule del flautista és immediat, 
però les estructures del teatre independent 
no assoleixen d’explotar-lo convenientment. 
Ha de passar més d’un any perquè el Re-
taule sigui considerat com a factible per 
Pau Garsaball, que en aquell moment vol 
donar un viratge a la programació del Capsa 
i obrir les portes del seu teatre a la gent 
jove. Malgrat que el repartiment és nombrós 
i, per tant, suposa una nòmina molt cres-
cuda, Garsaball es decideix a córrer el risc; 
ell mateix interpretarà el Burgmestre, i con-
fia a Joan Borràs (Reverend Grundig), Ra-
mon Teixidor (Hans), Toni Moreno (el flau-
tista) i Isabel Martínez (Frida) els papers 
principals de l’obra. Quant a la direcció, és 
encomanada a Feliu Formosa.

L’espectacle funciona a la perfecció i el pú-
blic que hi assisteix en surt entusiasmat; és, 
però, un públic escasíssim que omple només 
les tres o quatre primeres files de butaques. 
L’ansietat creix dins l’empresa i hom hi pen-
sa en la substitució ràpida d’una obra que 
sembla agradar molt però que no atreu gai-
rebé ningú. A la tercera setmana les coses 
comencen de canviar. I al cap de pocs dies 
es produeix l’allau, les empentes, el cartell

d’«exhaurides les localitats». És l’èxit. Més 
d’un any de representacions ininterrompudes.
El retaule... és traduïda al castellà, estre-
nada a Madrid un vespre i prohibida l’en-
demà. Hom espera l’arribada de l’ordre fatí-
dica a Barcelona, però no arriba. Mentres-
tant El retaule... es representa a diverses 
repúbliques d’Amèrica del Centre i del Sud. 
Les notícies de representacions a llocs re-
mots són esparses i difícils de comprovar. 
En el transcurs d’una visita al Portugal del 
doctor Caetano, el 1973, vaig trobar-m’hi 
que el gran èxit del teatre independent i in-
conformista era El retaule... i que el nom 
de Jordi Teixidor era pronunciat arreu amb 
admiració: «Coneixes Jordi Teixidor? Com 
és Jordi Teixidor?», em preguntava sovint la 
gent de teatre. Finalment, El retaule... fou 
prohibit per la censura caetanista. Consig-
nem encara que, durant una breu tempora-
da, i amb el mateix muntatge de Feliu For-
mosa, El retaule... fou reposat al Teatre 
Capsa 1Ί1 de maig de 1973.

ALTRES ESTRENES
DE JORDI TEIXIDOR

El 1972 registra l’estrena de dues obres de 
Jordi Teixidor: 1Ί1 de febrer és presen-
tat al Martin’s el seu espectacle de cabaret

Mecanoxou, dirigit per Josep Torrents i in-
terpretat per Carme Sansa, Joan Matas i 
Ventura Oller. Mecanoxou obté una molt 
bona rebuda i l’any següent (12-XII-73) és 
reposat al Teatre Don Juan. L’altra estrena, 
L’auca del senyor Llovet o els planys de la 
soferta, que és l’ampliació d’una de les peces 
breus que l’autor havia fet conèixer durant 
la seva etapa d’El Camaleó, es produeix al 
Poliorama (14-VII). Sota la direcció de Ven-
tura Pons es forma una companyia que, a 
més de Jordi Teixidor, inclou una sèrie d’ac-
tors provinents de l’escena independent o 
comercial, molt estimables: Jordi Bofill, Jo-
sep M. Domènech, Josep M. Lana, Rosa- 
Maria Sardà, Jordi Torras, Mercè Bruque-
tas, Montserrat Garcia-Sagués, Àngels Lledó 
i Carles Velat. Però l’obra no té èxit i mor 
asfixiada entre les xafogors de l’estiu.
A partir d’aquella data —que aviat comptarà 
amb tres anys— Jordi Teixidor no ha fet 
conèixer cap nou text. L’autor intervé en la 
vida teatral barcelonina, l’hem sabut interes-
sat en la formació d’alguna cooperativa d’ac-
tors, pronuncia conferències, participa en de-
bats, és objecte d’entrevistes periodístiques, 
i els èxits que El retaule... obté ara en un 
lloc, ara en un altre, mantenen al seu entorn 
l’atenció ciutadana. I, tanmateix, Jordi Teixi-
dor no resta inactiu en tant que escriptor; 
té enllestides dues obres: La jungla senti-

al bon coneixedor..
EPIDOR
de MORITZ
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mental, en setze escenes i un colofó, signada 
el gener de 1973, i Dispara, Flanaghan!, en 
vint-i-dos episodis i escrits entre el març i el 
desembre de 1974.

EL TEATRE INÈDIT
DE JORDI TEIXIDOR

En tant que cal exercir la crítica de teatre 
primordialment sobre els espectacles, i com 
que esperem que els textos de Jordi Teixidor 
es plasmin aviat en realitat escènica, el pre-
sent comentari sobre el seu teatre inèdit ha 
de tenir un caire sobretot informatiu. Di-
guem, però, abans de parlar de La jungla 
sentimental i de Dispara, Flanaghan!, que 
Jordi Teixidor intervingué, juntament amb 
Jaume Melendres, en la redacció d’una obra 
enllestida el 1971 : Rebombori. Aquesta obra, 
signada col·lectivament per El Camaleó, està 
basada en un fet històric, la coneguda bu-
llanga del pa promoguda a Barcelona, el 
1789, per la manca de blat i esbandida per 
mitjà d’una repressió «exemplar». Rebom-
bori, que fins ara continua inèdita, utilitza 
diversos escrits de l’època, com els dietaris 
de Josep Torrents, Ramon Cornet, Segimon 
Casanova, Ignasi Bruguera, Rafael d’Amat, 
baró de Maldà, i el llibre d’actes de l’Ajun-
tament; quant a la construcció dramàtica, es 
resol amb la juxtaposició d’escenes breus 
—un pròleg, un epíleg i deu quadres—, tèc-
nica utilitzada per Jordi Teixidor al Retau-
le... i, de manera encara més accentuada, 
al seu teatre posterior.
La jungla sentimental i Dispara, Flanaghan! 
continuen la línia formal i temàtica iniciada 
al Retaule..., de manera que el teatre de 
Jordi Teixidor, a la vista d’aquestes noves 
aportacions, guanya en gruix i en coherèn-
cia. I continuar vol dir aquí l’enriquiment 
d’un procés creador que supera aquells trets 
encara excessivament esquemàtics que infor-
maven el primer teatre de l’autor. Aquestes 
dues obres, no suposen, però, l’acceptació 
d’una zona de clarobscurs, de tons matisats 
dins la concepció del món fins ara exposada 
per Teixidor. Per a Teixidor les coses con-
tinuen essent clares, o decididament negres; 
el que ocorre és que nous elements reforcen 
la seva argumentació dialèctica, que els anta-
gonismes sorgits en la societat capitalista 
γ-la que Teixidor pateix i judica, en defini-
tiva— són ara il·luminats des de nous angles 
d’observació.
Jordi Teixidor, a fi de fer entenedors els 
seus plantejaments per a un públic habituat 
a les imatges que subministren els mass me-
dia, els enriqueix dins dos gèneres fàcils 
d’identificar: La jungla sentimental dins la 
narrativa de «lladres i serenos», repetidament 
divulgada per les sèries negres cinematogrà-
fiques, i Dispara, Flanaghan! dins el western 
o, més concretament, dins aquest subgènere 
distorsionat que és el spaghetti-western. Tan-
mateix l’interès que Teixidor sent envers 
aquestes formes de consum és semblant al 
que sent el cucut pels nius de les espècies 
ornitològiques on acut a dipositar els seus 
ous. Teixidor n’utilitza el llenguatge per tal 
d’introduir-hi la seva pròpia semàntica. Un 
estudi estructural de l’obra de Teixidor 
—com el que ja ha iniciat Alex Broch a 
Partir del Retaule...— que contemplés la 
tècnica desplegada per tal d’apropiar-se d’u-
nes formes vehiculars, ens seria d’una gran 
utilitat. En tot cas, cal tenir present que 
Teixidor mateix s’ha interessat per l’estudi 
de la «situació» dins cada obra —des del 
Punt de vista de la relació algébrica dels 
Personatges i de llurs tensions— com a mè-

tode per a l’obtenció d’una semiología dra-
màtica.
La jungla sentimental i Dispara, Flanaghan!, 
cada una segons les pròpies necessitats, traei-
xen la maduresa assolida per Jordi Teixidor 
en l’exposició dels temes triats; maduresa que 
queda patent en el desenvolupament d’allò 
que podríem dir-ne l’organigrama narratiu, 
en el relleu que adquireix per si mateix cada 
un dels episodis, i en l’habilitat del diàleg 
que, amb quatre frases, descriu una situació 
i ens informa dels interessos que regeixen 
l’actuació de cada personatge. En diverses 
escenes, sobretot a La jungla sentimental, 
podem parlar de veritable creació de llen-
guatge.
El propòsit últim de Jordi Teixidor en aques-
tes dues obres és, com ja ho era al Retau-
le..., la descripció dels mecanismes que re-
geixen el funcionament de la societat Els 
personatges no ens són descrits a través d’un 
angle psicològic, sinó que llur jo està con-
dicionat per unes causes externes a ells ma-
teixos, causes que en darrera instància són 
econòmiques. Aquesta destrucció del jo arri-
ba a un grau superlatiu a Dispara, Flana-
ghan!: hom pot parlar de la distorsió com 
a pedagogia.

PETIT COMENTARI FINAL
Després de l’èxit obtingut pel Retaule del 
flautista, que consagrava davant un públic 
majoritari un autor, però també tot un mo-
viment, hom podia creure que Jordi Teixidor 
no tindria dificultats per a estrenar les seves 
produccions successives. No ha estat així, 
però, i aquest fet palesa la debilitat i la 
manca d’iniciatives de les empreses teatrals 
del nostre país. La jungla sentimental apa-
reixerà publicada a la col·lecció «El Galli-
ner», amb un pròleg del seu autor. Aquest 
pròleg, que resulta molt aclaridor per a la 
comprensió de la peça amb vista al seu mun-
tatge, exposa alhora quins són els propòsits 
globals del teatre de l’autor. I quines les in-
fluències que ha rebut.
La jungla sentimental i Dispara, Flanaghan! 
no han iniciat en aquest moment el camí de 
l’escenari. Cal desitjar, però, que aviat pu-
guem tornar a ocupar-nos-en amb motiu de 
l’estrena. Només així hauran acomplert el 
cicle que l’autor inicià en posar-se a escriu- 
re-les, i mostraran fins a quin punt llur efi-
càcia arriba a la societat que les ha provo-

Dos dels personatges d'El retaule
dins el muntatge del grup madrileny Tábano.

cades. Car tant la història de gàngsters com 
la de vaquers, amb llur cúmul d’episodis 
i llur toc d’exotisme, són dues històries de 
la Barcelona dels nostres dies, de la Cata-
lunya industrial on impera la llei del més 
fort i la del més desaprensiu, en perjudici 
dels interessos de la col·lectivitat.
Per moltes de les raons exposades, però so-
bretot per aquesta darrera, el teatre inèdit 
de Jordi Teixidor ha d’ésser representat sense 
dilacions. Si hom no ho feia, es posaria en 
qüestió la bona salut de la qual en certs 
moments sembla fruir la nostra escena.

XAVIER FÀBREGAS

L’auca del 
senyor

Llovet, al
Poliorama

de
Barcelona

(foto:
Barceló).
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