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de Patio Neruda 
per Xavier Fàbregas

La llegenda enllà 
de la novel·la: 

un miratge, potser.

Hem volgut que el comentari a l'estrena 
de Fulgor i mort de Joaquín Murieta, de 
Pablo Neruda, fos precedit per l’opinió que 
del poeta xilè ens han expressat dos es-
criptors catalans que el conegueren bé 
durant els anys de llur exili: Xavier Ben- 
guerel, que té a punt de publicar les se-
ves memòries, en les quals hi ha tot un 
capítol dedicat a evocar la figura de Ne-
ruda, I Joan Oliver, possiblement el pri-
mer traductor de Neruda al nostre idioma. 

Xavier Benguerel: «La relació de Neruda 
amb els catalans va ésser molt bona. Ne-
ruda era cònsol de la immigració espa-
nyola a París per tal de socórrer els exi-
liats de la Guerra Civil, i va fer salpar 
el Winipeg del port de Bordeus, amb tres 
mil refugiats a bord. A Xile no necessi-
taven escriptors i Neruda ens va atribuir 
a tots els qui ho érem un altre tipus de 
feina: jo vaig entrar a Xile com a agrò-
nom. Neruda era un home molt cordial i 
els intel·lectuals, catalans i castellans, li 
vam oferir un sopar d'homenatge. Jo vaig 
parlar en nom dels catalans, i en acabar 
em va venir a abraçar amb els ulls negats 
de llàgrimes, tot oferint-me la seva amis-
tat i obrint-me la porta de la seva casa.» 
Joan Oliver: «Pablo Neruda va fer molt 

pels catalans. Gràcies a ell va ésser no- 
liejat el Winipeg per tai de traslladar els 
refugiats a Xile. Poc temps després d'arri-
bar li vam fer un homenatge. Amics de 
Neruda, ho foren Xavier Benguerel, Roser 
Bru, que il·lustrà algunes de les seves 
obres, i Domènec Guansé. L’arquitecte ca-
talà Rodríguez Arias, del GATCPAC, va 
reestructurar la casa de Neruda a San-
tiago de Xile a partir d'una construcció 
de l’època colonial. Jo vaig dedicar a Ne-
ruda un número de la revista "Germanor”, 
on vam publicar la traducció del seu poe-
ma sobre la mort de Companys. Com a 
poeta l’admiro molt, és un dels poetes 
castellans més importants d’aquest segle. 
Quan vaig tornar de l’exili, tot i haver-me 
promès les autoritats espanyoles que no 
em passaria res, em van tenir tancat a la 
presó durant dos mesos i mig, i penso 
que la meva traducció dels poemes que 
Neruda va dedicar al general Franco hi 
devia tenir alguna relació.»

«FULGOR I MORT DE JOAQUÍN MURIETA»

Fulgor i mort de Joaquín Murieta és una 
d'aquestes obres no gaire freqüents que 
els poetes no especialment abocats al 

teatre escriuen per a l'escena; d’Espriu 
a Eliot, els exemples podrien succeir-se 
per poc que furguéssim en les pàgines 
líriques de la literatura contemporània. 
Això vol dir que el Murieta de Neruda no 
s’insereix necessàriament dins una tradi-
ció dramàtica establerta pels corrents 
«professionals» del teatre, sinó que sor-
geix de la subjectivitat lírica del poeta, el 
qual dialoga a través d’uns personatges, 
0 els deixa de costat per tal de prendre 
la paraula ell mateix i contar-nos en pri-
mera persona el puntejat de Facció. El 
protagonista de Fulgor i mort de Joaquín 
Murieta és Pablo Neruda.

S'entén així que Murieta sigui una obra 
amb una estructura absolutament oberta. 
Podríem definir-la com una cantata, com 
un poema èpic que un bard narra al seu 
auditori. El caient llegendari del bandit 
Joaquín Murieta, potser xilè, potser me-
xicà, afavoreix la imprecisió de la biogra-
fia que ens en parla: imprecisió apta per 
a totes les volades i per a totes les exem-
plaritats que el poeta vulgui concedir a 
l'heroi. En tant que mite vàlid per a una 
col·lectivitat, en tant que material a punt 
per a ésser vivificat, la figura de Joaquín 
Murieta pot parangonar-se amb la del nos-
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Un nou filtre 
aplicat al 
text de 
Neruda.

tre comte Arnau, únic i divers des de 
Víctor Balaguer a Rodolf Sirera.

Fulgor i mort de Joaquín Murieta fou es-
trenada a Santiago de Xile el 1967 per la 
companyia de l'Institut del Teatre de la 
Universitat de Xile sota la direcció de 
Pedro Orthous i amb música de Sergio 
Ortega. L’estructura oberta de Murieta 
permet que, sense que el text sofreixi 
cap modificació, la posada en escena pu-
gui diferir molt d'un muntatge a l'altre; 
així, la companyia que estrenà l’obra a 
Xile el 1967 constava de quaranta-cinc 
actors, algun dels quals duu cognom ca-
talà. Murieta és estrenada a Barcelona 
deu anys després, el 1977, pel Marionet- 
teatern, d’Estocolm. El poema dramàtic de 
Neruda, doncs, ens arribà en suec, en un 
excel·lent muntatge de Michael Meschke, 
en el qual actors i ninots manipulats amb 
tècniques diverses constituïen un retaule 
ple d'enginy i, també, ple d’humanitat. Ara, 
en iniciar-se el 1982 (12 de gener), el 
Teatre Lliure ens ha ofert el que podem 
considerar l'anostrament definitiu de Ful-
gor i mort de Joaquín Murieta, en un 
muntatge de Fabià Puigserver que s’inscriu 
dins la ja acreditada tradició de la com-
panyia.

LA TRADUCCIÓ DE MIQUEL MARTÍ I POL 

El text de Pablo Neruda ofereix alguns 
problemes de comprensió que sovint sor-
geixen en els grans idiomes contempora-
nis, sobretot en els quatre grans idiomes 
que podem anomenar transatlàntics (an-
glès, espanyol, portuguès i francès). En 
efecte, Neruda escriu gran part del Mu-
rieta en espanyol estàndard, parla conven-
cional que avui resulta encara pròxima al 
dialecte castellà, el dialecte històric de 
l’idioma d'on ha partit la forma culta de 
l’espanyol modern. Però Neruda també 
empra en el seu poema dramàtic el dia-

lecte xilè, moltes expressions del qual 
resulten incomprensibles als qui hem 
après l’espanyol a través d’una escola 
dialectal, o sigui castellana, en un moment 
com Tactual, en què, cada vegada més, 
el castellà esdevé un dialecte perifèric 
que no participa, o participa molt poc, en 
el vèrtex creador de la llengua espanyola.

Hi ha moltes expressions de Murieta que 
per a un lector amb els coneixements 
d’espanyol limitats al dialecte castellà, 
com els que aquí hem rebut, resulten in-
comprensibles; per pura curiositat i com 
a il·lustració en transcric unes quantes, 
pinçades d’ací d'allà: «Mira que futrerio!» 
(escrit sense signe d’exclamació al co-
mençament, com prescriu el castellà); «A 
pata'e perro no me la gana nadie-, «No 
se me bote a gracioso», «Una cueca más! 
Y un cachimbo!». Anar lluny «hasta la 
guata de una albacora»; «La pucha estos 
chilenos». I un llarg etcètera.

Si el lector passa sense excessives mo-
lèsties els diàlegs difícils del text, gràcies 
al context escrit en estàndard, és obvi 
que l'espectador, impossibilitat d’aturar-se 
en un paràgraf abrupte i rellegir-lo, pot 
topar amb dificultats. Per sort Fulgor i 
mort de Joaquín Murieta ha estat traduïda 
al català, i els diversos nivells lingüístics 
de Toriginal han estat adequats als diver-
sos nivells, ben familiars, del nostre idio-
ma. En aquest sentit el treball de Miquel 
Martí i Pol ha resultat modèlic, exemplar. 
Els versos on Neruda s’expressa en pri-
mera persona (Voz del poeta), que són 
els escrits a Toriginal en estàndard, han 
estat traslladats al català amb tanta na-
turalitat que ens oblidem de la traducció, 
de tal manera hom ha aconseguit el do 
de la transparència. En canvi, en els dià-
legs escrits en vernacle, sobretot el que 
mantenen Tresdedos i Reyes, el text de 
Martí i Pol ens aproxima l’humor col·lo-

quial, Testirabot farsesc, del qual se ser-
veix Neruda per contrapuntar el patetisme 
de la història de Joaquín Murieta i de 
Teresa.
La traducció de Murieta feta per Martí i 
Pol és un homenatge que en certa manera 
devíem a Pablo Neruda, l’home que tant 
va fer el 1939 perquè els catalans tro-
bessin acolliment a Xile.

EL MITE DE JOAQUÍN MURIETA

Davant e! text de Murieta un director de 
teatre té les mans lliures. Vull dir que, 
sense necessitat de moure una coma del 
text, les opcions de posar de peu dret el 
poema dramàtic són gairabé il·limitades. 
Neruda canta la figura de Murieta, l’home 
que ha d'abandonar la seva terra per tal 
d'anar a cercar fortuna món enllà. Murieta 
és l’heroi disposat a treballar, a cercar 
riquesa i a crear-ne, però disposat també 
a reclamar els seus drets, a no deixar-se 
discriminar. Per això quan els ianquis ro-
ben i assassinen els seus compatriotes 
—i compatriotes de Murieta són tots els 
desheretats— i maten la seva dona des-
prés de violar-la, l’heroi decideix declarar 
la llei fora de la llei. Murieta es conver-
teix llavors en l’executor de la justícia, 
en el crit dels oprimits, i, gràcies a la 
grandesa que Neruda li concedeix, traves-
sa amb escreix el tòpic romàntic del ban-
dit generós. Murieta és un vent col·lectiu, 
és l'huracà d'un poble que se sent vexat 
i espoliat.

Murieta arrossega al seu darrera fins i 
tot els qui, dins el poema dramàtic, fan 
el paper d’antiherois. La cantata s'assenta 
sobre dos pols narratius: el pol èpic del 
poeta —Pablo Neruda s’autoanomena al 
llarg dels versos— i el pol que ve dels 
qui representen l’home corrent i gregari, 
immers també, malgrat ell, en l'epopeia. 
Aquest segon pol està protagonitzat per 
dos personatges, Tresdedos i Reyes. Re-
yes és el més vacil·lant i poruc dels per-
sonatges, va rera Murieta sense conèixer- 
lo i sense saber per què, sovint sent la 
temptació d'abandonar-lo. Tanmateix ens 
cal recordar que Pablo Neruda és el 
pseudònim de Neftalí Ricardo Reyes: que 
el nom de Reyes, doncs, és el nom veri-
table del poeta.

Fins a quin punt el pobre Reyes de Mu-
rieta és un alter-ego de Neruda? Fins a 
quin punt el poeta s’expressa a través de 
dues veus, l’heroica i l’antiheroica, per 
tal d’aprofundir en l’ambivalència de l’ar- 
didesa i la covardia humanes, aplicades 
al mite que es disposa a reelaborar? Tot 
plegat no és més que una hipòtesi, però 
el nom de Reyes donat al personatge que 
es troba a les antípodes de l’heroïcitat 
no sembla pas un fet casual dins la con-
cepció general de Murieta.

LA PROPOSTA DRAMÀTICA DE
FABIÀ PUIGSERVER

Murieta protagonitza per al·lusió el poema 
que duu el seu nom; la seva és una his-
tòria contada per altri; un miratge, potser.
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En aquest sentit Neruda no vol rebaixar 
la càrrega de la llegenda al peu forçat 
de la novella. Fabià Puigserver ha remat 
en el seu muntatge del Teatre Lliure a 
favor del plantejament de Neruda. Puig-
server no ha volgut tan sols dur sobre 
l'escenari els personatges del poema, sinó 
els components d’una companyia de circ 
que encarnen, per als espectadors, aquells 
personatges. Hom ha aplicat un nou filtre 
al text de Neruda sense canviar-hi una 
síl·laba.

festivals, cicles, campanyes, etc.
per Joaquim Vilà i Folch

El plantejament de Puigserver em sembla 
d'un gran interès. Una aproximació poc 
subtil al poema de Neruda ei minimitzaria 
pel camí del patetisme, de l’enardiment, 
del pamflet. Tirar per aquest costat re-
sultaria erroni. El Murieta té una cons-
trucció senzilla, però això no vol dir pas 
que sigui un text simple: l’harmonía de 
les gammes que hi llueixen quedaria en-
terbolida per un aiguabarreig emotiu que 
podria desembocar en confusió. El filtre 
circenc emprat per Puigserver col·labora a 
clarificar l’atmosfera, a situar la matèria 
mítica a una certa distància per tal de 
poder-la considerar amb una millor clare-
dat. El Murieta del Lliure, per tant, no 
s’adreça a provocar l’emoció sinó el cal-
fred. Des d’aquesta perspectiva el muntat-
ge ens invita a considerar la mort de Te-
resa transformada en una escena d esca- 
moteig amb ganivets, o l'aparició del Ku 
Klux Klan, que es transforma en un ritual 
de prestidigitació. Els tipus i els números 
del circ presten color i relleu, a través 
d’uns codis ben coneguts, a l'evocació de 
Murieta.
Situat en aquesta via, el muntatge de Fa-
bià Puigserver és coherent i funciona amb 
una precisió de rellotgeria. Murieta esdevé 
llunyà i present, enfocat des d òptiques 
diverses, auscultat amb un rerafons de 
gesta col·lectiva, que és el rerafons que 
Neruda vol provocar. Al meu entendre, al 
Murieta del Lliure hi ha escenes d’una 
gran qualitat: l’escena de la travessia del 
cable, la del Ku Klux Klan, la de l’aparia- 
ment del cavall, i l’escena final de I obra, 
amb els actors portant el text a la mà 
per tal de subratllar un darrer distancia-
ment que revela, alhora, una profunda 
identificació. El personatge-artista de circ 
es reconverteix en una dona i un home 
concrets que han pres part en la repre-
sentació: Txiki Berraondo, Joaquim Cardo-
na, Imma Colomer, Joan Ferrer, Lluís Ho-
mar, Jaume Jovell, Quim Lecina, Carme 
Periano, Domènec Reixac, Antoni Sevilla 
i Carlota Soldevila.
La música de Josep M. Mainat punteja

■ els ambients suggerits pel muntatge: 
arrenca com una orquestrina de circ però 
recrea després, d’una manera directa, les 
diverses vicissituds de la història. És una 
música que il·lustra els poemes de Neruda 
i que ens reté sempre al peu de la pista, 
al peu de la realitat immediata, per tal 
de recordar-nos la relativitat de la fabu- 
lació. — XAVIER FÀBREGAS.

(Fotos: Barceló.)

És evident que el grau de maduresa tea-
tral d’un país és donat per una succes-
sió regular d’estrenes, per un nivell alt 
de qualitat mitjana, per unes reposicions 
continuades que desvetllin un decidit in-
terès, per una distribució adient per tot 
el territori... i per una resposta constant 
d'un públic apassionat i lúcid. Aquest breu 
programa és tota una línia política, di-
fícil d’aconseguir, o, en tot cas, el resultat 
d’un llarg i pacient treball que tot just 
comença i que, amb tot, és extraordinà-
riament fràgil.
Generalment, a casa nostra i en el camp 
del teatre, els Festivals, els Cicles, les 
Campanyes, els Concursos i les galindai- 
nes han sorgit fruit d una necessitat, cal 
saber què es fa fora del propi àmbit, cal 
informar d’una realitat més àmplia, cal 
trobar el ressort que potenciï noves crea-
cions... Tothom sap com bullen les idees 
dels nostres homes de teatre quan poden 
sortir a l'estranger a veure un bon aplec 
d'espectacles de bona qualitat, i com 
aquest bullit fa abocar tot un seguit d’in- 
tuïcions que es reflecteixen després en 
productes teatrals concrets. Ningú no 
ignora els beneficis que comporta la visió 
de bons espectacles: la primera vinguda 
del Living Theatre ocasionà un daltabaix 
estilístic de forta repercussió en els nos-
tres grups teatrals, i els dos últims Festi-
vals de Titelles de Barcelona van suposar 
un devessall d’idees als nostres titellaires 
que col·locaren el moviment en una de les 
etapes més brillants de la seva historia. 

No hi ha res a dir d’aquest afany de co-
nèixer noves realitzacions, de ser a la 
vora de nous esclats, de viure la vida 
_ ¡'espectacle— des de primera fila. L art 
i la cultura formen una mena de xarxa de 
reaccions i estímuls en constant ebullició 
i la nostra gent ha patit durant massa 
temps un bloqueig cultural que és difícil 
de desfer, així, per les bones. A nivells 
modestos, els «agitadors» culturals dels 
nostres pobles han maldat per portar a 
la seva gent els productes que més po-
dien «fer obrir els ulls», que més podien 
informar aquella comunitat d’una realitat 
exterior més rica i més viva. Dins aques-

ta «agitació cultural» el teatre ha estat 
sempre un element de primer ordre. 1 els 
organitzadors portaven els bons especta-
cles que tenien a l’abast i els agrupaven 
en Cicles, en Festivals o Campanyes, 
conscients que una visió seguida i més o 
menys ordenada podia mobilitzar més fà-
cilment els grups humans i podia assolir, 
al nivell cultural, uns resultats més in-
cisius.
Durant una època determinada, aques-
tes manifestacions van complir la seva 
funció d’una manera ben específica: per 
casualitat, per oportunisme o per intuïció 
els grups més representatius es podien 
aconseguir amb una certa facilitat i les 
«mostres» eren del tot vàlides; només 
cal recordar, per exemple, els primers 
Cicles de Granollers. El problema apareix 
quan la successió de representacions és 
una simple acumulació.
No hem tingut mai a casa nostra un bon 
equip especialitzat en aquest tipus de ma-
nifestacions. Sempre han estat en mans 
de persones més o menys volenteroses, 
les quals, és clar, s'han trobat del tot en- 
trampades o han arribat al límit de la seva 
resistència. Només cal recordar aquells 
Cicles de Teatre Llatí, de grata memòria, 
de Xavier Regàs, o aquells, més especia-
litzats, Cicles de Teatre Medieval que el 
doctor Romeu i Figueras realitzà amb un 
encert total i que ja havien aconseguit 
d’arrelar amb una força indiscutible a la 
nostra ciutat. Més endavant trobaríem els 
Festivals Internacionals de Titelles, amb 
Jordi Coca al davant d'un esquifit equip, 
que aconseguiren de dibuixar-nos unes 
excel·lents panoràmiques del món dels ni-
nots i dels ninotaires. Totes aquestes han 
estat manifestacions malaguanyades —ara 
sembla que torna el Festival de Titelles—, 
que no han reeixit per culpa d’una manca 
d’ajuda eficaç i per la manca d’unes in-
frastructures sòlides i estables que fessin 
«humana» la feina dels realitzadors.
A Sitges, per exemple, veiem cada any 
l'esforç impressionant d’aixecar des de 
zero un Festival Internacional de Teatre 
que es debat en un constant «vull i no 
puc» per la manca d'un equip coherent
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