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Desordre general. Joan Baixas en el 50 aniversari del Teatre de La Claca

Teniu a les mans un llibre fruit de cinquanta anys d’experiència. En Joan Baixas no 
hi narra la seva biografia, no es tracta d’unes memòries ni s’hi fa una anàlisi del seu 
treball. És una evocació poètica, delicada, potent. Són esclats de records, de vivències, 
d’aprenentatges… tant del passat com del present. De la seva tenacitat. Del seu ordre
i del seu desordre. D’allà on n’ha esdevingut i brollat la versatilitat d’una obra extensa.

GLÒRIA ROGNONI
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En memòria de Manel Clausells, sense ell La Claca no hauria existit mai.

Dedicat a Roser Vilà, sense ella La Claca hauria naufragat unes quantes vegades.

En homenatge als Imprescindibles: Mikel, Nico, Marina i Papitu.

Doble pàgina anterior:
Zoé, innocència criminal.
Espectacle estrenat a la Fira
de Titelles de Tàrrega, 2008.
Fotografia: Jordi Bover. 

La manta de diaris.
Espectacle Daurrodó.
Estrenat al Teatre Nacional 
de Catalunya, 2016.
Fotografia: Miquel Estupinyà. 





La majoria dels textos que segueixen han estat escrits per Joan Baixas
i procedeixen de quaderns de treball, llibretes de viatge, articles o textos teatrals. 

Mangoneos III: Urban manipulation.
Escultura: totxo, arbre sec, 
fils i sarjants. 2015.
Fotografia: Iñigo Royo.





Teniu a les mans un llibre fruit de cinquanta anys d’experiència. En Joan 
Baixas no hi narra la seva biografia, no es tracta d’unes memòries ni s’hi fa 
una anàlisi del seu treball. És una evocació poètica, delicada, potent. Són 
esclats de records, de vivències, d’aprenentatges… tant del passat com del 
present. De la seva tenacitat. Del seu ordre i del seu desordre. D’allà on n’ha 
esdevingut i brollat la versatilitat d’una obra extensa.

En Joan havia escrit:

Segurament hauria de cuidar més el meu estil en escriure, però no tinc cap 
ganes de fer-ho. Estic trencant la meva màscara. Aquestes notes desendreça-
des es convertiran en material artístic algun dia, quan ho pugui compartir, 
però no hi ha cap pressa.

Aquest dia ja ha arribat.

I ara diu: 

En aquest llibre no ho he explicat tot.

I no, no ho explica tot perquè tot fora molt, però jo us asseguro que d’ell 
acabareu sabent-ne molt.

De sempre ha anat plasmant les seves vivències. Llibretes i llibretes i fulls 
desendreçats.

Intentar que les paraules mostrin una mica la meravella que els ulls veuen, i 
després tancar la llibreta i perdre’s en la mirada.

D’aquest calaix de sastre on també hi ha fotografies i cartes, cartells i dibui-
xos, amb el seu permís, n’he anat extraient i emmanllevant el que em plau 
compartir amb vosaltres: L’art et deixa sol davant del desconegut, aquest és el 
plaer, aquesta és la bellesa, és la seva naturalesa.

I és que en Joan és polifacètic, toca moltes tecles… Qui ha fet teatre de cre- 
ació sap que es toquen moltes tecles… S’han de crear els textos, s’ha de com-
pondre i triar la música, s’ha de saber recitar, s’ha de saber improvisar, s’han 
de fer els decorats, el vestuari…
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Pròleg
La lluminositat d’un titellaire
esdevingut artista polifacètic
Glòria Rognoni*

* Glòria Rognoni, actriu, va caure des d’una alçada considerable mentre es rodava la versió televisiva de 
l’espectacle Àlies Serrallonga, de la companyia Els Joglars. A conseqüència d’aquest accident va perdre 
la mobilitat de les cames i la seva carrera d’actriu va quedar tallada tot d’una. Actualment es dedica a la 
direcció escènica i ha col·laborat amb Joan Baixas en diversos espectacles.

Eroen Ontzia.
Instal·lació al TOPIC, 
Tolosa, 2016.
Fotografia: Iñigo Royo.



I en el seu cas s’han de construir objectes, artefactes, figures, que requerei-
xen l’enginy i la traça del titellaire. Tant fa servir ferro com fusta, com cor-
dill, com branques de bambú, com un penja-robes on penja una camisa que 
infon intriga quan la fa bellugar. De vegades els elements, els objectes amb 
què juga, són tan senzills, tan inèdits, que no tenen ni cara ni ulls, poden ser 
un tros de fusta que expressa sentiments. I tant li fa una arrel com un gran 
munt de papers de diari, com un trosset de paper de cel·lofana, com una 
pedra. Tots ells, a les seves mans, convertits en actors d’espectacles que han 
corregut per mig món. De tot en treu suc, a tot dona vida.

I, de vegades, aquieta aquests elements i ja són una escultura. I de vegades, 
quan sent la llambregada d’una idea, l’atrapa en un dibuix perquè no se li 
escapi, i ja són dibuixos per emmarcar. Així, darrerament ha desplegat un 
altre dels seus oficis valuosos: escultures i dibuixos que són exposats en sales 
d’art i museus.

Quan he de dir quina professió tinc, dic que titellaire, encara que els meus 
amics s’amoïnen una mica perquè els sembla una professió una mica massa 
marginal. Soc un titellaire i m’agrada ser-ho i estic molt content amb la meva 
professió, en primer lloc perquè no està considerada una professió seriosa: 
això sol ja és excel·lent. Amb tot el que es veu en els cercles artístics, no 
ser considerat seriós és un honor. Però sobretot m’agrada aquesta professió 
perquè hi puc desenvolupar el diàleg entre diversos llenguatges artístics que 
m’interessen: la pintura, la literatura, la direcció escènica; i ho puc fer d’una 
manera molt directa i artesanal, divertida. 

Hi ha un teatre que sap on va, un teatre de mapa i brúixola, el meu teatre és 
un teatre de cacera a l’aguait d’imatges, sensacions, idees. M’agrada l’adjectiu 
«radical» perquè vol dir anar a l’arrel; i també m’agrada «original» que vol 
dir anar a l’origen.

Un teatre heterogeni. En Terra prenyada, a cop de grans pinzellades –els 
pinzells són les seves pròpies mans– s’esmuny darrere el llenç transparent 
de 3 × 3 m i l’embruta i el pinta de gust amb revolades i embranzides. I el 
cos se li difumina amb les pinzellades. I les pinzellades agafen tons diversos, 
marrons, grocs, vermellosos, segons el color del focus que les il·lumina. I la 
pintura que empra és terra… terra que belluga i evoluciona com la vida. 

I aquesta terra el fascina, la recull i emmagatzema delicadament en una caixa 
amb petits compartiments. Terres de totes menes, de tots colors… Marró 
fosc, marró clar, negres, rosats, blaus, blancs… colors de terres de més de 
cent indrets.
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Les quimeres
de Can Fabes.
Projecte interromput 
per la mort de Santi 
Santamaria.
Terres de diferents 
indrets. 2010.
Fotografia: Alex Alonso.
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M’agrada el misteri i em plau la ubiqüitat, el moviment i el vol.

I a casa seva, al mig del Montnegre, dels arbres en pengen llibres, com fruits 
que van madurant amb el temps. La pluja i el sol i el vent i les extraordinà-
ries papallones que hi descansen, i les caques dels ocells que els decoren… 
els donen un aspecte respectuós… I és que, en Joan els estima, els llibres, ja 
sabreu el perquè…

Potser no hi ha art sense ferida. Mai no he apreciat l’art de la ferida, però 
tampoc no he pogut mai imaginar un art sense ferida. Esgarrapada. Els pri-
mers dibuixos que vaig fer eren unglots, urpes.

En Joan és gairebé nòmada. Ens l’hauríem pogut trobar tant a: Nova York, 
exhibint un teatret que és una capsa de cartró, on els titelles són dits i un 
paper arrugat –els dits són de la Teresa Calafell– fascinant l’audiència en un 
racó de Central Park… com dirigint un Garcia Lorca a Polònia… com en 
el Museu d’Art Contemporani de Barcelona fent els últims retocs a la instal-
lació Les criades que va exposar conjuntament amb els seus amics iranians.

No fa gaire temps es parlava de treballadors de l’art, d’artesans i fins de pen-
sadors de l’art, però ara es parla de creadors. Detesto aquesta denominació, 
m’estimo més la de seguidor, deixeble, continuador, «rimeiquer».

… o a Austràlia convivint uns mesos amb els aborígens.

En avioneta damunt del llac salat i sec. L’horitzó s’estira en una plana com 
de molsa que es resseca cap al nord fins a convertir-se en blanc, el llac, el llac 
salat de ribes amb puntes de setí. El llac Eyre.

… o treballant amb joves dels carrers de Nova Delhi, amb l’organització 
Salaam Balam Trust, que acull nens perduts als carrers, que en aquella ciutat 
són milers.

El més desesperant de la misèria és veure com la situació empitjora cada dia, 
la certesa que demà serà pitjor que avui.

… o a casa d’en Tàpies, mirant pel·lícules de Buster Keaton.

Miro una pel·lícula cada dia, com a mínim, i si un dia tinc el «muermo» en 
puc veure dues o tres. Costa dir quines m’agraden més, depèn del dia. Potser 
avui te’n diria una tant diferent de la que et diria demà que no en puc dir cap.
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… o fent classes a l’Institut del Teatre de Barcelona.

A l’institut treballava com un mestre de taller, encarregava als alumnes que 
fessin projectes i els fèiem.

Això era tot, sense teories ni grans converses amb el conductor. Projecte i re-
alització, això és el que sé fer, el nucli de la feina de l’artista. Per altra banda, 
el meu contacte amb els alumnes era del tot egoista perquè rebia molt més 
del que donava.

… o a l’Havana amb la seva filla Marina que li fa de tècnica de llums, de 
regidora, de mànager. 

El regidor del teatre em pregunta: «Amb qui he de parlar?», «Amb ella, es 
diu Marina». 

Se la mira, com si no s’ho pogués creure. I és que la Marina té 17 anys.

… o inaugurant la seva exposició de pintures i escultures a Tolosa.

Ella va dir, segons el meu professor d’escultura tinc les proporcions d’una 
romana clàssica. I desprès d’un ànec amb prunes a l’illa de la Giudecca li 
vaig mesurar les proporcions, eren magnífiques.

… o xerrant amb en Joan Brossa.

En Joan Brossa era el que més apreciava, el que més elogiava, i també el que 
més exigia.

… o recorrent grans teatres del món amb els ninots inspirats i pintats per 
Joan Miró. 

Quan el Miró reia es produïa un incendi en els seus ulls.

Amb Miró vam tenir el privilegi únic de veure’l pintar. Aquests ninots els 
he de pintar en moviment, va dir. Per tant, tota la companyia –érem 14 per-
sones– entrant i sortint dels ninots mentre ell els pintava. I va pintar a mà, 
amb escombres, fins i tot a cops de galleda. Mai no permetia que ningú el 
veiés pintar, només el fotògraf Català Roca. En Miró deia que el deixava 
estar al seu estudi de Mallorca perquè ni el veia. En Català Roca tenia el  
do de la discreció i només retratava el que veia clar, mai no feia una foto-
grafia de més.

Desordre general. Joan Baixas en el 50 aniversari del Teatre de La Claca
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Aquesta experiència va ser inusual perquè en Joan, en contra del que tothom 
li augurava, en uns quatre anys va aconseguir seduir Miró, que a la vegada 
va d’haver de seduir els seus mànagers i fins i tot la seva esposa, la Pilar. I la 
seva presència va ser preciosa perquè nosaltres el vèiem feliç i perquè, joves 
com érem, vam poder contemplar la seva saviesa. Quan vam estrenar Mori el 
Merma! al Liceu de Barcelona en Joan Baixas tenia 28 anys, en Joan Miró 82. 

Circumstàncies indeterminades m’han portat a ser del tot aliè al sistema cul-
tural del país. Per bé i per mal, mai no he format part de confraries, cercles, 
capelletes i escuderies.

I a dins del calaix de sastre hi té un petit rebost on va aplegant aliments 
doctes:

Lo imaginado es lo cierto:
realidad que se madura
–verdadera– verso a verso.  

[…]

Entre las palabras,
agua y fuego se abrazan.
No se apaga el fuego
ni se esfuma el agua.

Ángel Crespo

Tot art és memòria dels nostres foscos orígens, els fragments viuen en l’artista 
per sempre.

Paul Klee

El que passa és que els artistes són gent rara i inoportuna: no poden fer-se popu-
lars sense sacrificar o reprimir part de si mateixos.

Kenneth Clark

Estem fets d’àtoms i d’històries.

Eduardo Galeano

Com a animals hem fracassat. Hem sortit de la natura i som una existència 
extàtica, som dins i fora a la vegada… Som una exageració.

Peter Sloterdijk

Desordre general. Joan Baixas en el 50 aniversari del Teatre de La Claca
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El que està en moviment no està en l’espai en què està ni en l’espai en què no 
està. (Zenon d’Elea, citat per John Berger). Això és el que diu Cildo Meireles 
sobre els malabars, metàfora de la vida?

Según se sabe, la verdadera respiración de todo ser viviente se da en la luz. 

María Zambrano

Carrière, mestre dels contadors d’històries: El relat hi és per fer-nos oblidar 
la sagnant i extrema lletjor del món, o la seva monòtona estupidesa. És l’evasió, 
ens transporta al país de l’oblit. La nit s’ha acabat i la meva història no s’ha 
acabat encara, quina culpa hi té la nit?

No pots soldar un abisme amb aire.

Emily Dickinson

I ara aquest enorme calaix de sastre és endreçat amb una professionalitat ex-
quisida per la Laura. En Joan n’ha fet donació al MAE (Museu de les Arts Es-
cèniques). Allà romandrà a l’abast de tothom. I he dit enorme, perquè els tre-
balladors de l’Institut del Teatre van omplir 87 arxivadors de 38 × 25 × 12 cm 
cadascun. Se’n podria construir una L de 33,06 m d’alt, 21,75 m de base i 
12 cm de fons.

En Joan em va brindar un moment clau a la vida que s’ha expandit fins a l’ac-
tualitat. Mai no oblidaré aquest moment, quan em va venir a veure a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron. Van venir ell i la Teresa Calafell, la seva companya. 
Ens coneixíem però no havíem treballat mai junts. 

Eren molt joves però ja tenien dos menuts. En Miquel, espavilat i valent, i en 
Nicolau, més petit i dolç, molt dolç. Jugaven enfilant-se per l’estructura on 
assajàvem Mori el Merma!. Em feia feredat veure’ls, havia de retirar la mira-
da, tenia por que caiguessin i que prenguessin mal com a mi m’havia passat 
en aquella estructura de l’Àlies Serrallonga.

En Joan, dret al costat del meu llit de l’hospital, em va explicar que tenia un 
projecte interessantíssim, que estava segur que sortiria bé, i que els agradaria 
que jo formés part de l’equip, que estigués amb ell a la direcció. 

A hores d’ara, al cap de quaranta-tres anys, m’explica que em va fer la pro-
posta perquè pensava que el projecte requeriria una companyia àmplia i un 
estil de treball com el dels Joglars –vam arribar a ser 14 persones– i per casu-
alitat o causalitat en Jaume Sorribes, també membre dels Joglars, i jo estàvem 
disponibles. Tots dos vam dir que sí. 

Desordre general. Joan Baixas en el 50 aniversari del Teatre de La Claca



Diablo!
Espectacle creat al Teatr 
Animacji de Poznan,
Polonia, amb textos de Pessoa. 2016.
Fotografia: Jakub Witchen.
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