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Aquest llibre és un vell projecte, sorgit poc després de la sobtada desaparició 
de Josep Montanyès, que ha trigat massa anys a fer-se realitat per diverses 
circumstàncies, de la majoria de les quals em sento culpable, i me n’excuso, 
ja que soc un dels principals deutors de l’amistat i generositat d’en Pep. I em 
sap greu de manera especial que no el pugui veure acabat en Papitu Benet, 
que periòdicament em recordava l’encàrrec que se m’havia fet i estava dispo-
sat a col·laborar-hi.

Per sort –i gràcies a la insistència de Maria Martínez–, l’anterior directora de 
l’Institut del Teatre, Magda Puyo, va decidir reprendre el projecte, que ha 
comptat amb la constància del director de serveis culturals, Carles Batlle, i 
la implicació dels serveis editorials de la Subdirecció d’Imatge Corporativa i 
Difusió Institucional de la Diputació de Barcelona. 

La resposta a la demanda de col·laboracions fou d’acceptació immediata 
però, com acostuma a passar, s’han anat produint a mesura que la disponibi-
litat dels autors les feien possibles i amb l’afectació de les recents vicissituds 
pandèmiques. Malauradament, no hi podien figurar algunes persones que 
haurien pogut afegir experiències i matisos compartits, i finalment, com a 
curador del volum, he hagut d’escriure més apartats dels inicialment previs-
tos. He de dir que són també responsabilitat meva els textos introductoris o 
d’aclariment que figuren sense signar davant d’alguns escrits i documents.

Cal doncs, agrair a tothom que ha col·laborat, que ha aportat escrits i imat-
ges, i especialment, al personal del Museu d’Arts Escèniques, de manera 
destacada Ana Triviño, i també a la família Montanyès-Martínez que hi ha 
dipositat el seu fons documental, i sobretot Laia Montanyès. Ambdues han 
revisat diverses fases de la realització del llibre en aspectes documentals i 
d’identificació d’imatges i fotògrafs. Un esment especial per als i les fotògra-
fes que van documentar la vida i les creacions teatrals d’aquest personatge 
singular i cabdal.

Si al final d’algunes edicions clàssiques i empreses àrdues s’esqueia l’expres-
sió finis coronat opus, en aquesta ocasió podem dir que gràcies a aquest ampli 
esforç personal i institucional ha quedat satisfet el deute que hi havia amb 
l’home de teatre i de cultura en múltiples vessants i dedicacions, entusiasta 
i tenaç, que fou Josep Montanyès, l’entranyable Pep, Monti… que ara conei-
xem millor.
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Introducció
Guillem-Jordi Graells

Presentació
Sílvia Ferrando
Directora General de l’Institut del Teatre

En Pep Montanyès era una d’aquelles rara avis que combinava sensibilitat i 
qualitat artística amb l’eficiència professional en l’àmbit econòmic i de ges-
tió. Sabia de números, havia treballat a l’empresa privada. Em va sorprendre 
la racionalitat amb què parlava de les persones. «Si vostè té problemes per 
dirigir a la gent, no deu ser que no se’ls mira prou?» 

«Una obra trigo dos o tres mesos a dirigir-la», deia. «Les dues o tres pri-
meres setmanes principalment observo les persones, com arriben, com es 
treuen la jaqueta, les sabates, com agafen la cigarreta i parlen entre elles. 
I després d’observar-les, al cap de les dues o tres primeres setmanes començo 
a saber com són. Aleshores les puc començar a dirigir», explicava. 

El que no entens no ho pots dirigir. 

Parlar del Pep Montanyès és parlar d’una persona amb caràcter i apassiona-
da. La seva gran passió eren les arts en viu i les diferents formes de fer-les 
possibles. 

Sobre un moble de la primera planta de l’edifici de la nova seu de l’Institut 
del Teatre hi ha un rellotge de sobretaula de disseny, encara en el mateix lloc 
on el va deixar. El va comprar per substituir un cendrer que s’havia trencat. 
Aquesta va ser també la seva manera de visibilitzar, de manera inconscient 
o no, la gestió del temps. Un dels tants regals que ens va fer i que encara 
romanen allà, mostrant la seva presència i donant forma al centre singular 
que és l’Institut del Teatre amb les seves múltiples disciplines i especialitats 
dedicades a les arts en viu. En la diversitat de l’Institut del Teatre rau la seva 
singularitat.

Una diversitat que possibilita mirades complexes que ens ajudin a imaginar 
altres formes de fer, pensar i viure. Amb la suma de totes aquestes mirades 
potser puguem arribar a explicar el món d’altres maneres. Les diverses for-
mes de l’art poden ser un revulsiu per a les problemàtiques, cada dia més 
complexes, del món actual.

L’Institut del Teatre és també l’espai on es troba la massa mare del que serà 
el futur de les arts en viu d’aquest país. La seva forma i el que és ara, la seva 
estructura i funcionament es deu a qui era i a com era Josep Montanyès. 
Gràcies Pep!
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Van començar els companys de l’escola, a dir-li Monti. El cognom era massa 
llarg. I, a més, la grafia original era Montáñez. Així és com constava en la 
partida de naixement i en tots els documents oficials. Molts anys més tard, 
una nova llei va permetre modificar la grafia del cognom per adaptar-lo al ca-
talà i en Pep s’hi va acollir, perquè podia acreditar que rebia correspondència 
a nom de Josep Montanyès. Un cop acceptada oficialment aquesta correcció, 
quedava assumida automàticament en la documentació dels nostres fills.

La família Montanyès vivia al barri del Carmel, molt a prop d’Horta, un 
barri enfilat a la muntanya, on hi havia els refugis antiaeris que havien aixo-
plugat els veïns quan les sirenes avisaven d’un imminent bombardeig durant 
la Guerra Civil.

La casa dels Montanyès estava al passatge Gabernet, 14. El carrer duia el 
nom dels propietaris del terreny que van fer possible la construcció de les 
cases situades a la vorera del costat dret del passatge, mirant cap a Horta.

La torre dels Gabernet era gran, d’aspecte noble i voltada per un jardí ple 
d’arbres. Situada a l’extrem superior d’un terreny força inclinat, senyorejava 
mostrant el poder econòmic dels propietaris. Les cases que es van construir 
a continuació de la torre no eren gaire grans, però eren boniques i seguien, 
en més senzill, l’estil modernista de la casa gran. N’hi havia quatre o cinc. 
Les van llogar a famílies conegudes i van afavorir, així, una bona relació de 
veïnatge. Tenien una mica de terreny enjardinat, guardat per una paret amb 
reixa a la part superior. Un barri de ferro tancava aquest espai, que precedia 
la façana d’entrada a la casa.

A la casa ocupada per en Pep i la seva família, hi havia, a la part del darrere, 
un jardí una mica més gran que el del davant. En aquest terreny, ensorrat 
respecte al nivell del carrer, hi havia parterres amb plantes i flors, que res-
seguien les parets. També hi creixia un llimoner i un ficus gegant. Un pou 
d’aigua molt fresca completava el paisatge petit i acollidor. 
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Josep Montanyès i Moliner, en Pep per a la família
i en Monti per als amics de sempre i els teatreros
Maria Martínez i Vendrell

Al terrat del passatge 
Gabernet, el 1942.

Amb la mare, Teresa 
Moliner, a casa dels 
avis paterns, el 1938.

Amb el pare Josep 
Montáñez, al passatge 
Gabernet, el 1938.
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Per completar l’economia familiar, la seva mare gestionava la recaptació de 
cobraments d’una companyia d’assegurances, i ell, amb catorze anys, l’aju-
dava quan ella l’hi demanava, encara que algun cop donar-li un cop demà 
li impedís de fer altres coses que li venien de gust. El seu pare treballava de 
mecànic al taller que la Mobba tenia a Badalona. Hi anava amb bicicleta des 
del Carmel i, abans d’entrar a la feina, es capbussava al mar, estiu i hivern.

Havia nascut el 25 d’octubre de 1937, mentre queien bombes i la gent corria 
cap als refugis avisada per les sirenes que acompanyaven el bombardeig. Són 
circumstàncies que fan madurar a cuitacorrents la mainada, tot i que no po-
den arribar a comprendre realment què representa tot el que passa.

Com que volia treballar per ajudar a casa i també per tenir alguns diners a 
la butxaca i poder permetre’s algun caprici, la seva mare va donar veus i li 
va sortir una feina en un despatx del barri. Feia recados i el van ensenyar a 
arxivar, però li va durar poc perquè, quan es van adonar que per l’edat no el 
podien contractar legalment, ho va haver de deixar.

Conscient que si volia trobar una feina ben pagada li calia més formació, 
va voler estudiar comptabilitat i el que calgués per aconseguir-ho, i el van 
matricular en una acadèmia del barri. Als setze anys va començar a treballar 
en una companyia de subministraments de material elèctric industrial. Va 
trobar la feina per un anunci al diari, i va entrar com a auxiliar a les oficines. 
Feia encàrrecs, arxivava documents i factures, i també omplia els càntirs dels 
despatxos. Era l’any 1953.

Treballador i amb interès per aprendre, el seu cap el va encoratjar a fer un 
curs de formació bàsica per a administratius. I, més tard, un altre curs per 
conèixer les qualitats dels diversos productes que subministrava la companyia 

Viure a Horta o al Carmel als anys quaranta era com viure en un poble. La 
relació amb els veïns era propera en l’espai i facilitava una relació fluïda i 
cordial. Les famílies es coneixien, es trobaven pel carrer, a les botigues, a 
la cua del tramvia… La proximitat veïnal i les circumstàncies derivades de 
la postguerra, quan la precarietat i la manca de recursos era el nostre pa de 
cada dia, afavorien els contactes i les ajudes mútues.

La mainada jugàvem al carrer, molts encara no estaven asfaltats, i fèiem pas-
tetes amb el fang, entràvem i sortíem de casa els amics perquè ningú no 
tancava les portes amb clau… No hi passaven cotxes perquè poca gent en 
tenia. I a les nits d’estiu sortíem al carrer altra vegada, a prendre la fresca…

Els nens i les nenes del Carmel anaven a escola a Horta, perquè allà només 
hi havia un petit parvulari que pertanyia a la Parròquia de Santa Teresa, a 
mig camí entre els dos barris. La primera escola d’en Pep va ser un parvulari 
que acollia una població infantil d’entre tres i sis anys. Estava situada en una 
torre, petita i acollidora, voltada d’un pati no gaire gran, però prou per a les 
dimensions de l’escola. Les propietàries, i també mestres, eren dues germa-
nes, les senyoretes Eroles.

L’edifici, situat en un carrer molt tranquil del barri, no quedava gaire lluny 
de l’escola dels Hermanos, que és on en Pep va seguir cursant els estudis de 
Primària, fins als catorze anys. Allà va fer amics amb qui va continuar tenint 
relació durant molt de temps, un cop acabat el període escolar, perquè com-
partien espais de lleure i aficions, com ara algun esport, l’excursionisme, el 
teatre, l’esbart dansaire i les tertúlies al Bar Quimet de la plaça Eivissa, ba-
llades de sardanes a les nits d’estiu, i trobades al cafè dels Lluïsos les tardes 
d’hivern.

La primera comunió, 
el 1948.

Foto del primer carnet 
d’identitat, el 1952. 

A la platja de Badalona 
amb el seu pare, el 1945.

Alumne del col·legi 
Sant Joaquim dels 
Germans de la Doctrina 
Cristiana, el 1948. 
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Va descobrir un món que fins aquell moment li era desconegut, no per la 
forma, perquè a Montjuïc hi havia molt barraquisme –habitat no només pels 
immigrants que buscaven feina i sostre, fugint de la misèria–, i en Monti vi-
via al Carmel, on, a més de les barraques, hi havia els refugis de la guerra. Ell 
no ho havia viscut, era massa petit aleshores, però les converses sobre el des-
astre de la Guerra Civil i els seus efectes en la població van ser presents en 
tots els estaments socials durant molts anys, quan oficialment ja hi havia pau!

Un cop acabat el servei militar, amb l’Ernest van seguir en contacte de ma-
nera força regular, i compartien activitats amb amics comuns. Eren amics, 
molt de veres. L’Ernest ja era economista i en Monti s’anava obrint camí per 
aprendre i consolidar una professió en el món de la indústria. Uns quants 
anys més tard, l’Ernest ens va acompanyar en el nostre casament, i nosaltres 
també ho vam fer en el seu. Les afinitats en pensament i compromís social 
ens van reunir, més endavant, militant en el partit socialista.

Viure en un barri de Barcelona era com viure en un poble, dèiem… I més 
encara quan Horta, que és on jo vaig néixer, tenia l’estructura de poble i 
ens coneixíem tots. De petits jugàvem al carrer i d’adolescents i adults, en 
qualsevol trajecte que fessis a peu pel barri, era pràcticament impossible no 
trobar-te amb amics, parents i coneguts i fer la paradeta per saludar, interes-
sar-te per la família i fins i tot comentar alguna notícia que fos interessant 
per al veïnat.

Ens trobàvem a la plaça Eivissa, o als Lluïsos, on sempre es presentava 
l’oportunitat d’improvisar alguna activitat per passar una bona estona. Als 
Lluïsos hi havia, i encara hi és, un cafè on els socis feien petar la xerrada, o 

segons el tipus d’instal·lacions. Aprenia ràpidament. A poc a poc li assigna-
ven tasques de més responsabilitat, com ara fer d’assistent d’un comercial 
experimentat, fins i tot acompanyant-lo en alguna de les visites que es feien 
als clients.

Va passar per totes les facetes importants de l’aprenentatge, que era prepa-
ratori per anar assumint més responsabilitats, des d’inventariar i classificar 
material a fer pressupostos senzills per a instal·lacions que podien culminar 
en venda.

Llavors va decidir fer el servei militar voluntari, per aprofitar els avantatges 
que li donava aquesta opció: només hauria d’anar tot el dia al cuartel, mentre 
estigués en el període d’instrucció, que durava tres mesos, i després tindria 
lliures totes les tardes, excepte quan li assignessin una guàrdia. Així podria 
continuar treballant mitja jornada i no deixaria de tenir ingressos, que era 
un tema important tant per a ell mateix com per a la seva família. Quan va 
prendre la decisió de fer el servei ja li havien assignat un càrrec de més res-
ponsabilitat a la feina. 

Va fer la mili al castell de Montjuïc. Hi va coincidir amb l’Ernest Lluch, 
que també hi feia la mili, i es van fer amics de seguida. A la presó del castell 
hi havia un pres polític, Joan Comorera i Soler. Algunes de les guàrdies les 
havia fet coincidint amb l’Ernest, vigilant la porta de la presó i també, de 
tant en tant, parlant amb en Comorera a través de la reixeta que hi havia a la 
porta de la cel·la. Aquesta experiència els va impactar profundament, i amb 
l’Ernest ja van ser amics per sempre. Les converses amb ell li van desvetllar 
moltes inquietuds culturals, socials i sobretot, polítiques. 

Amb els pares, germà 
i una veïna al passatge 
Gabernet, el 1954. 

Els primers anys

Membre de l’agrupament 
escolta Guerau de 
Liost, el 1958.

Amb el grup teatral 
de l’empresa Guerín: 
Los blancos dientes 
del perro, el 1959.
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També quedàvem per anar a veure teatre quan al Comedia venia alguna 
companyia interessant de Madrid amb un programa atractiu, com per exem-
ple una obra de Tennessee Williams, Prestley o Valle Inclán, en fi, algun 
espectacle que difícilment es programava a Barcelona en aquell moment. Hi 
anàvem gairebé sempre en grup, amb amics i amigues del grup de teatre.

A l’estiu, quedàvem alguna vegada per anar al Grec, acabat d’estrenar. La 
temporada era més curta que les d’ara, però era una novetat, molt llaminera, i 
tota una aventura. Hi podíem veure en directe actors i actrius que fins aquell 
moment només havíem vist al cinema. En aquells temps, la inestabilitat soci-
al era visiblement preocupant. La realitat econòmica arrossegava tota mena 
de problemes, i en les activitats culturals la censura retallava i prohibia.

Jo havia començat a treballar als quinze anys. Havia estudiat Comerç i no 
havia tingut gaires opcions per triar. Vaig fer feines de secretària en una 
empresa que fabricava ulleres i material per a la indústria òptica. La feina 
no m’entusiasmava però l’ambient era agradable i la feia més passable. Du-
rant dos cursos, quan sortia de treballar anava a estudiar a l’Escola Massana 
dos dies a la setmana. Hi vaig fer pintura, dibuix i modelatge. M’agradava i 
m’agrada molt l’art en la diversitat de les seves expressions, perquè explica 
aspectes importants de la història i la seva evolució. Anava a visitar exposi-
cions i vaig voler aprendre algunes tècniques per comprendre com les in-
terpreten els artistes, quins significats els poden donar, com es valoren les 
perspectives…

Poc temps abans, i per atzar, havia descobert l’escoltisme. Una amiga del 
barri em va demanar ajuda per posar en marxa un Estol de llobatons a la 
Parròquia d’Horta. L’escoltisme obria camins d’exploració i compromís so-
cial importants. Això el feia encara més atractiu per a una part del jovent de 
la nostra generació. Jo m’hi vaig apuntar amb molt d’interès i vaig aprendre 
moltes coses que en aquell moment no s’ensenyaven a les escoles!

Amb en Pep havíem iniciat una aproximació que a poc a poc ens anava 
portant a descobrir, amb molta cautela o potser amb una mica de por, que 
podíem arribar a ser més que amics. Coincidíem en molts aspectes. Compar-
tíem preocupacions socials, polítiques, culturals… però de moment, només 
en parlàvem, no havíem descobert com canalitzar les nostres inquietuds. Jo 
estava molt motivada i decidida a trencar els motllos socials més estesos en 
aquell moment: «Les noies no cal que estudiïn gaire, perquè es casen, tenen 
fills i necessiten tot el temps per atendre la família», era la cantarella.

No estava gens disposada a renunciar a les activitats que potser em podien 
fer avançar en el sentit de sentir-me útil en aquella societat farcida de pre-
carietats i no només de caire material. No m’agradava gens ni mica la trista 

jugaven a cartes o llegien els diaris. Hi havia també algunes sales, i s’hi po-
dien fer reunions, exposicions, conferències. O qualsevol altra activitat que 
decidissin els socis.

Però l’espai més important era, i encara és, el teatre! Un quadre escènic d’afi-
cionats –com se’l qualificava– el mantenia actiu amb representacions cada 
diumenge durant tot l’any. Només quedava tancat per vacances els mesos 
d’estiu. El quadre escènic i el teatre eren membres d’una associació integrada 
per grups amateurs anomenada FESTA (un acrònim). Tomàs Roig i Llop, 
pare de les germanes Glòria i Montserrat Roig, n’era el president. 

FESTA propiciava l’existència de teatres als barris de Barcelona i oferia in-
centius en diversos formats per afavorir el manteniment de l’activitat teatral. 
Organitzava esdeveniments i trobades entre els grups. També concursos per 
premiar els actors que destacaven per la qualitat de la seva feina. Oferia di-
versos tipus d’ajuda per animar els grups a presentar les obres ben dirigides, 
amb una bona interpretació de conjunt i amb una escenografia de qualitat. 
Completava en aquest catàleg els premis atorgats a la tasca de direcció.

Als Lluïsos també hi tenia espai per assajar i representar un esbart dansaire. 
L’esbart assajava un dia a la setmana, a la nit. I durant l’estiu, als mesos de 
moltes festes majors de Catalunya i més enllà, l’esbart era molt sol·licitat per 
pobles que volien incloure en el programa de les festes una exhibició de dan-
ses populars en què mai no faltava el Ball de Gitanes del Vallès per tancar la 
celebració. En el programa de les ballades que es feien als envelats, hi havia 
danses tradicionals que antigament s’havien ballat per tot Catalunya i eren 
executades per les persones que en coneixien l’origen, la història i el signifi-
cat. Per tant, no podien faltar en el programa dels envelats, i encara menys 
en la Festa Major del barri d’Horta!

Quan en Monti va acabar el servei militar ja tenia vint-i-un anys i a Guerín, 
l’empresa de subministraments de material elèctric i industrial on treballava, 
el van ascendir. Acompanyava venedors experimentats com a ajudant men-
tre aprenia les tècniques de l’ofici, la relació amb els clients, com tractar la 
documentació… Al cap de pocs mesos ja li assignaven una cartera de clients 
i li oferien un curs de formació complementària.

Amb el grup d’amics i amigues que, de tant en tant, participàvem en algun 
muntatge teatral i fèiem ballets, també ens trobàvem per fer altres coses. Les 
nits de dissabte, a l’estiu, hi havia ballades de sardanes a la plaça Eivissa. 
Quedàvem allà, fèiem gresca i ballàvem sense parar, interpretant a la nostra 
manera les diverses formes de puntejar i de ballar que marcava la cobla. 
Saltàvem, canviàvem de parella sense perdre el ritme i puntejant, com si esti-
guéssim ballant un galop… En Pep sempre hi era i ens agradava trobar-nos.
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escola portés el nom d’Adrià Gual, un home vinculat activament al món de 
les arts i les lletres. Alfons Serrahima es va moure amb eficàcia i va trobar la 
manera de compartir aquell magnífic local amb l’escola de teatre moderna, 
innovadora i compromesa amb la societat i el país. El projecte que se li havia 
presentat així ho deixava veure.

Quan en Pep va tenir notícia de la imminent creació de l’EADAG, va córrer 
a buscar més informació i va decidir que ell hi volia ser com a alumne. Sentia 
profundament que el teatre li arrelava cada cop amb més força en el pensa-
ment i el cor, i estava disposat a treballar amb força per poder assolir una 
bona formació en aquest camp, sense haver de deixar la feina de banda. Se li 
presentava un panorama complicat, al principi. 

A l’empresa havia aconseguit un reconeixement important i li van assignar 
una zona extensa de la ciutat de Barcelona com a venedor representant de 
Guerín. Amb l’ascens de categoria professional també arribava una millora 
notable del sou, la qual cosa li va permetre no només fer front a les seves 
despeses, sinó també ajudar els seus pares a comprar la casa on vivien i pagar 
la carrera al seu germà, vuit anys més jove que ell.

La tossuderia no sempre resulta útil, però en el cas d’en Monti, ben adminis-
trada i acompanyada d’una molt bona capacitat d’organització, va ser d’una 
gran eficàcia en moltíssimes ocasions en què la il·lusió i la força del compro-
mís amb ell mateix li van facilitar l’empenta necessària per tirar endavant 
els projectes en què creia i s’havia compromès. Sempre va tenir una gran 
capacitat de treball, un cap ben ordenat i una notable facilitat per planificar 
i executar…

realitat que ens havia deixat la postguerra, plena de recels, prohibicions i 
pors de tota mena. L’Escola Massana i l’escoltisme m’obrien espais nous per 
al coneixement i l’estudi i m’hi vaig aferrar amb entusiasme.

Vaig comunicar amb tanta il·lusió a en Pep el meu descobriment de l’escol-
tisme, que, al cap d’unes quantes setmanes, em va fer saber que entraria a 
formar part del meu agrupament, al nivell dels més grans, o sigui, el Clan, 
integrat pels nois que ja havien passat per l’Estol i la Secció. Cada any per 
juliol, i amb una colla d’amics, ell anava a fer una travessa i uns quants cims 
al Pirineu. Deia que li anava molt bé, per al cos i per a l’esperit. Va trobar que 
el Clan li oferia l’oportunitat d’experimentar amb un format diferent aquest 
exercici estimulant, i al mateix temps descobria un espai on era important 
el compromís, adquirit lliurement, de treballar per fomentar coneixements 
i valors.

S’acabava la dècada dels cinquanta. Cap a la tardor de 1960 va començar a cir-
cular la notícia de la imminent creació de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual 
(EADAG). Els impulsors del projecte van ser Ricard Salvat i Maria Aurèlia 
Capmany, acompanyats per Carme Serrallonga, directora de l’Escola Isabel 
de Villena. Van buscar suports entre persones conegudes del món de la cultu-
ra –Albert Ràfols-Casamada, Maria Girona, Joan Brossa, Moisès Villèlia…–, 
van treballar bé el projecte i es van posar a buscar un local d’aixopluc. 

En aquell moment, el joier Alfons Serrahima era el president del Foment de 
les Arts Decoratives, que tenia la seu a la cúpula del Coliseum. Pel seu càrrec 
tenia moltes i bones relacions en el món de les arts i la cultura, i van anar 
a demanar-li ajuda per trobar un local adequat. Li feia il·lusió que la futura 

Dues imatges d’una 
excursió al Pirineu amb 
els companys del Guerau 
de Liost, el 1962.
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d’acord en tot allò que consideràvem essencial com a condicions impres-
cindibles per mantenir un bon equilibri en la convivència. Tant ell com jo, 
necessitàvem el compromís de l’altre per poder tirar endavant els projectes 
personals que consideràvem necessaris per sentir-nos coherents amb la nos-
tra evolució personal i professional. Ens estimàvem, i manteníem molt viva la 
promesa de donar-nos suport activament per aconseguir les fites que havíem 
descobert que ens definien, individualment i també com a parella.

Cada persona té la seva entitat. No hi ha dues persones iguals i, encara que 
tinguin gustos i conviccions similars, la manera de plantejar-se l’execució 
dels propòsits i/o projectes, serà diferent, perquè la singularitat identifica les 
persones. La capacitat d’arribar a acords i pactar mostra el valor del diàleg, 
del compromís amb un mateix i amb l’altre, que no té res a veure amb dimi-
tir, i té molt per agrair a la comprensió i a la generositat.

Això no vol dir que la convivència fos sempre fàcil, o un camí de roses. Tots 
dos hem sigut persones de fortes conviccions, actives, amb esperit investiga-
dor, amb necessitats resolutives… La convivència ens va ensenyar a parlar i 
escoltar… I a acceptar que les diferències són lògiques i no necessàriament 
del tot antagòniques, que poden arribar a ser complementàries, i que aporten 
la virtut de fer pensar. Crec que la sinceritat ha tingut un paper important en 
la nostra convivència, perquè per a tots dos ha sigut una eina molt valorada. 
Vam saber trobar, no sense esforç, en una sincera i profunda amistat, l’espai 
més útil per enfrontar els conflictes que poden aparèixer en la convivència.

L’enamorament és passional, il·lusionant, arriscat, possessiu… L’amistat és 
afinitat, comprensió, diàleg, companyia, escolta activa, pacte…

I arribà per fi, el moment tan esperat, quan l’EADAG ja va ser una realitat, 
il·lusionant i magnífica! I en Monti va formar part del grup d’alumnes fun-
dadors, conjuntament amb Francesc Nel·lo, Maria Tubau, Claudi Garcia, 
Carme Fortuny, Antoni Canal i Adrià Gual Dalmau. Al cap d’uns mesos va 
arribar a Barcelona Fabià Puigserver, repatriat de Polònia, i es va integrar 
com a alumne a l’EADAG. 

A finals de desembre del 1960 va tenir lloc la cerimònia d’inauguració a la 
Sala Noble de la Cúpula del Coliseum, amb la participació de Joan Brossa, 
Moisès Villèlia, Feliu Formosa i el president del FAD, Alfons Serrahima. 
I, naturalment, amb la presència, plena de satisfacció, dels seus promotors 
Ricard Salvat, Maria Aurèlia Capmany i Carme Serrallonga. Després dels 
parlaments oferts pels responsables de l’Escola, es van llegir uns poemes de 
Joan Maragall, escollits per a l’ocasió.

Hi vaig assistir amb molta il·lusió! Va ser la primera vegada que vaig entrar 
a la nova Escola. Amb el temps, n’hi hauria moltes més. No en vaig ser mai 
alumna, però la vaig viure intensament mentre va existir. Era un espai obert 
de bat a bat a l’aprenentatge, a la història i a la cultura en el sentit més ampli 
d’aquestes paraules, plenes de contingut i desvirtuades llastimosament en 
algunes ocasions. Hi vaig conèixer persones molt interessants, entre els pro-
fessors i també l’alumnat, i sobretot vaig conèixer la Maria Aurèlia Capmany, 
que va ser, sense proposar-s’ho, la meva mentora en el teatre, la història i la 
cultura, sense deixar mai de banda la filosofia…

En aquell temps, la relació entre en Pep i jo s’havia consolidat de manera molt 
positiva i responsable. N’havíem parlat molt, i havíem aconseguit posar-nos 

Amb Maria, Joan i la 
segona filla, Laia, el 1970.

El tercer fill, Arnau, 
el 1976.

El dia del casament 
amb Maria Martínez, el 
23 d’abril de 1964, amb 
els pares respectius.

El naixement del primer 
fill, Joan, el 1965.
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La majoria d’actors i actrius que havien treballat en el quadre escènic de 
sempre van passar a formar part de la nova estructura, i també se n’hi van 
afegir de nous, perquè no només es preparaven muntatges, sinó que també 
es feien sessions de formació tècnica per treballar la veu, la respiració, l’ex-
pressió corporal… I aquesta novetat va atraure l’atenció de molta gent jove 
que es van integrar al grup.

L’obra Crist, misteri –amb textos bíblics i altres de creats expressament per 
en Josep Urdeix per anar-los enllaçant i explicant, la música i les cançons 
d’en Jaume Arnella i d’en Josep M. Arrizabalaga, la col·laboració de la Núria 
Feliu i la feina del nou quadre escènic– va impactar molt positivament el 
públic i, per a tots els participants, va ser un premi gratificant. La Junta dels 
Lluïsos s’hi havia mirat molt abans de donar permís i comprometre’s amb el 
projecte, però la realització va ser un gran èxit de públic i de crítica. Això 
passava el 1964.

Més tard, va tocar el torn a Els pastorets, que es van convertir en Improvisació 
per Nadal d’una manera semblant a l’espectacle anterior.

No parlaré de l’Institut del Teatre, perquè segur que les persones que van 
treballar amb en Pep quan n’era director explicaran tot el que cal, i millor, 
que no pas jo. 

Tampoc parlo de la nostra estada a Pamplona perquè ja ho fa en Joan Rendé, 
que era estudiant quan nosaltres hi vam anar, ens vam conèixer, ens vam fer 
amics, i va acabar vivint a casa nostra.

En Monti era una rara avis en el món de la faràndula. Venia del món indus-
trial, tenia una bona formació sobre economia, sabia fer pressupostos i ad-
ministrar-los adequadament. Això el convertia en una figura singular en el 
món teatral, i no li feia por embrancar-se en activitats per a les quals calgués 
fer números, buscar diners i administrar-los.

Per això en Fabià el va anar a buscar quan va pensar en un edifici important, 
amb una sala gran, amb possibilitats més àmplies i diverses que les que tenia 
el Lliure de Gràcia. Amb en Fabià ens coneixíem des que va arribar repatriat 
de Polònia. Els seus pares s’havien exiliat en algun moment de la Guerra 
Civil. Quan van poder tornar a Barcelona, van connectar amb companys de 
militància política i de pensament proper. Gràcies a ells va anar a parar a 
l’EADAG i, allà, en Fabià i en Pep van simpatitzar immediatament.

Havíem passat moltes tardes de diumenge junts, a casa d’en Fabià, escoltant 
música polonesa, ballant, bevent te del samovar, i els nois una mica o bastant 
de vodka, segons el moment i l’ocasió. Van coincidir com a alumnes a l’EA-
DAG, on ell feia disseny de vestuari i també en dirigia la confecció.

Així és que, convençuts d’haver trobat la fórmula per viure la parella tal com 
nosaltres la volíem, vam decidir no esperar més i… el 23 d’abril de 1964 ens 
vam casar!

A l’EADAG es va desvetllar del tot la consciència latent d’en Monti per voler 
ser, per damunt de tot, un home de teatre. Va ser un bon alumne, treballador 
incansable i entusiasta. Va treballar molt amb la Carme Serrallonga la dicció 
correcta de cada so en el llenguatge i ella el va agafar com a ajudant en les 
seves classes. Va aprendre amb la Maria Aurèlia el moviment en escena, gai-
rebé com una coreografia, i el ritme en el gest, en harmonia amb la paraula. 
Com més aprenia, més pressa tenia per posar en solfa una idea que duia al 
cap des de feia força temps: treballar fort per innovar en el quadre escènic 
d’Horta la metodologia de treball, en un sentit global. I, de les arrels que ja 
hi havia, va néixer el Grup d’Estudis Teatrals d’Horta (GETH).

Va començar renovant els dos grans clàssics, Els pastorets i La Passió, amb 
l’objectiu de donar resposta a dos principis:
· Ètic: estudiar el sentit profund del naixement i la mort de Jesús. 
· Estètic: la necessitat d’utilitzar un llenguatge adequat a l’època actual. 

Fins aquell moment, tant La Passió com Els pastorets es representaven amb 
una estètica clàssica en el text, la música, l’escenografia i la interpretació.

Des del primer moment que va pensar en la creació del GETH, en Pep va 
voler comptar amb en Jus Segarra. S’havien conegut a l’EADAG, i allà van 
compartir les experiències noves que plantejava el pla d’estudis de l’Escola. 
En Jus havia llegit molt, tenia una biblioteca personal molt poc corrent als 
anys seixanta. Era una persona d’una gran sensibilitat i amb molta capacitat 
per detectar detalls importants en l’estètica i en els textos.

En Monti i en Jus van fer un tàndem excel·lent des del primer moment que 
es van aliar per treballar junts. En Monti era l’empenta, la força, la visió har-
mònica del conjunt. En Jus era l’observació acurada, la mirada atenta sobre 
el detall, la precisió a posar en el text l’accent on toca.

En Monti sabia fer moure els actors per l’escenari, tenia idees clares i precises 
sobre com utilitzar l’espai i crear el clima adequat per reforçar el text, trobar 
el volum precís per a la música i buscar el gest que més bé podia transmetre 
l’emoció. En Jus era com un orfebre per matisar el to de veu, la dicció i el 
ritme del discurs. Ens va ensenyar a dir el text amb el to precís, amb l’accent 
on calia per destacar el contingut emocional de les paraules.

Es van posar fàcilment d’acord per treballar junts, i ho van fer sempre, fins 
al darrer dia d’existència del GETH. Eren amics, de veres, a fons. Aquesta 
manera de treballar va ser el seu segell de qualitat i els va ser reconegut, en 
primer lloc, per tots els membres del grup, i també per la crítica i el públic.
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En Pep es va alegrar molt de treballar amb en Fabià i per al Lliure, per a 
l’ambiciós projecte de trobar un nou espai, gran, que pogués acollir totes 
les activitats que en Fabià portava de cap. Junts, amb un dossier detallat 
del projecte, van recórrer totes les institucions del país per trobar els diners 
que calien per engegar un nou teatre i poder-hi fer projectes més agosarats 
tècnicament.

Anàvem sovint a visitar-lo a Can Trué perquè ell hi passava tant temps com 
podia. En Fabià ens preparava una saborosa caldereta, i la conversa, abans 
de dinar, després i durant gran part de la tarda, girava sobre què més es po-
dia fer, i, com perquè la fita de tenir un gran Lliure a Montjuïc pogués acabar 
sent la magnífica realitat que ha sigut! I ho van aconseguir!

En Pep es va fer càrrec del seguiment de les obres i, mentre van durar, no 
vam poder marxar de cap de setmana, perquè divendres era el dia de visita 
d’obres per part dels arquitectes i dels tècnics.

Jo estimo el teatre en general, i el Teatre Lliure en particular, i el que va 
representar per a aquests dos homes que el van fer possible: en Fabià Puig-
server i en Pep Montanyès, dos apassionats de la cultura i la professió tea-
tral. Compromesos sense fissures pels ideals en què creien. Amics dels seus 
amics, inesgotables fins al darrer dia de la seva vida, plena de tot allò que 
han estimat.

I arribem al darrer capítol, no per això menys important. No vull tancar 
aquest escrit sense dir que, malgrat aquesta activitat frenètica dedicada al 
teatre, en Pep Montanyès i Moliner va ser un magnífic i molt valuós company 
de viatge en la meva vida.

Sense ell jo no hauria pogut fer moltes de les coses que m’han agradat, que 
m’han fet feliç, i tampoc no hauria viatjat tant per anar a veure teatre a Fran-
ça, Itàlia, Anglaterra, Estrasburg, Praga, Nova York, ni hauria pogut visitar 
l’Actors Studio.

El nostre fill gran, en Joan, des de petit volia ser pallasso. Així que arreple-
gava públic ens feia una representació. El seu primer vestit de pallasso li va 
fer en Fabià, ell i la Manó, la seva mare. En Joan tenia nou anys. També en va 
fer un de princesa amb mirinyac per a la Laia.

La Laia va estudiar disseny gràfic a Elisava i després de treballar en un parell 
d’estudis ara fa temps que treballa al Lliure, feliç d’haver-hi acompanyat el 
seu pare uns quants anys.

L’Arnau va muntar amb dos amics més una productora d’audiovisuals i pu-
blicitat, tot i saber que és una tasca arriscada, però la vocació és prou potent 
per seguir al peu del canó i no abandonar l’aventura.

Jo soc l’única de la família que no soc artista…. Què hi farem! Però estimo 
l’art, en general, en gaudeixo… I estimo el teatre en particular. Tots tres fills 
van tenir el suport important del seu pare, que sempre els va animar a no 
abandonar la lluita quan el projecte és important i s’ho val.

Guanyar el desànim és una gran victòria, els deia. I ell mateix havia guanyat 
amb tossuderia aquesta lluita.

I ja acabo. Vull donar les gràcies a tots el companys de viatge d’en Pep, a tots 
els que l’han acompanyat i li han fet costat en l’aventura de la vida, que és 
especialment arriscada per als professionals de la cultura i del teatre.

A la Carme Fortuny per moltes coses, però sobretot perquè va ser de les 
primeres alumnes de l’EADAG i vam compartir les emocions que es vivien 
en aquella casa semiclandestina i plena de savis i saviesa. Hem sigut amigues 
des de llavors, i la seva filla Ceres i el nostre fill Arnau jugaven de petits per-
què érem veïns i tenen la mateixa edat. Quan vivíem a Pamplona i jo m’avor-
ria molt, li deia a en Pep: «Et sabria greu que me’n vagi uns dies a Madrid a 
veure la Fortuny?». I ell em contestava: «No gens! Ves a carregar les piles del 
bon humor, i no tornis fins que no estiguin ben plenes». I me n’anava a veure 
la Carme. Si estava fent teatre l’anava a buscar quan s’acabava la funció i anà-
vem de copes, a parlar de tot una mica. Algun cop s’hi afegia un actor o una 
actriu de la companyia, i jo tornava cap a casa amb moltes coses per explicar!

En Toni Canal, que és nascut i ha viscut al barri d’Horta, va fer teatre allà 
i també va ballar a l’esbart on ho fèiem en Pep i jo. Va ser alumne de l’EA-
DAG i de l’Institut del Teatre i quan va acabar els estudis se’n va anar a 
Madrid a buscar feina. Molt aviat, la Núria Espert es va interessar per ell i 
el va contractar per a la seva companyia. Hi va treballar molts anys. Malgrat 
la distància, hem mantingut el contacte sempre. Tot i que ara no és tan fre-
qüent, no s’ha perdut. Si parlem per telèfon, sembla que sigui ahir que vam 
comunicar per darrera vegada.

A en Fabià, perquè hem sigut amics des dels vint anys i ens hem conegut 
a fons, i ens hem estimat molt i ens hem cuidat mútuament, fins que ell va 
marxar… massa prematurament. Va ser una persona generosa i sensible que 
va brillar amb llum pròpia sense necessitat de buscar el focus.

A en Guillem-Jordi Graells, perquè des que en Pep va ser director de l’Ins-
titut del Teatre, el va acompanyar en tot el trajecte professional fins al Teatre 
Lliure, i va ser un gran suport en moments difícils.

A la Carlota Soldevila i en Iago Pericot, que juntament amb en Fabià i en 
Pep, van iniciar la tasca d’anàlisi a fons del programa d’estudis de l’Institut 
del Teatre. En Bonnín n’era el director en aquell moment, i va rebre aquesta 
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col·laboració com un important suport per tirar endavant la renovació que 
calia portar a terme.

I a tot el personal del Teatre Lliure que el va acompanyar mentre va ser al 
front de la casa, en especial la Noe, l’Ana Castillo, en Carles Cano, tots els 
caps tècnics que ja hi eren en la inauguració de Montjuïc i van viure l’emoció 
del moment després d’haver treballat de valent les darreres hores prèvies al 
gran i esperat esdeveniment.

I finalment a la Magda Puyo i en Carles Batlle, per la bonica col·lecció de què 
formarà part aquest llibre dedicat a en Pep Montanyès i Moliner, i a l’Àngels 
Prats, que des de la Diputació col·labora a fer-lo possible.

I novament a en Guillem-Jordi Graells, per la tasca de coordinació.

Notes autobiogràfiques

En una de les seves agendes, en uns fulls afegits, Josep Montanyès va escriure aquestes 
notes autobiogràfiques, ignorem amb quin objectiu, potser únicament la rememoració. En 
tot cas, es tracta d’un text inacabat i a estones fragmentari, amb alguns parèntesis o punts 
suspensius quan la memòria no era prou precisa en dates i noms, i que devia pensar com-
pletar després. Les notes no abracen tota la seva vida, sinó sobretot els anys inicials, amb la 
qual cosa complementen de manera valuosa l’evocació del personatge que ha escrit la seva 
esposa i companya, Maria Martínez i Vendrell. A partir dels anys setanta, les anotacions són 
més escadusseres i semblen uns apunts per establir el currículum professional. Hem omès 
les dades dels espectacles com a actor o director perquè es trobaran amb més detall en la 
cronologia.
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El 25 d’octubre de 1937 neixo a Barcelona, 
al barri del Carmel, passatge Gabernet, 14, 
torre. El meu pare és Josep Montáñez Prats, 
mecànic, i la meva mare la Teresa Moliner 
Espada.

Recordo molt vagament el meu avi matern, 
Anastasio Moliner, que morí quan jo era 
molt petit, però sí que convisc amb l’àvia 
materna, Josepa Espada. No conec el meu 
avi patern, que ja és mort, i sí l’àvia pater-
na, Margarita Prats. Som una família molt 
modesta i recordo algunes coses de la meva 
infantesa.

Els avis materns viuen amb els germans sol-
ters de la meva mare en una casa de fusta 
que tots anomenem «la barraca», situada al 
fons d’un torrent, avui desaparegut. Recor-
do que el meu avi Anastasio havia fet uns 
refugis a la muntanya per protegir-se dels 
bombardeigs de la guerra civil. També que 
hi havia un túnel per refrescar fruites i ver-
dures, i per guardar coses. Igualment que la 
barraca tenia una comuna que a mi em feia 
por, por de caure-hi; que al terreny de casa 
seva hi havia quatre figueres –una de breves, 

una de coll de dama blanques i dues de ne-
gres–, un cirerer, alguna altra cosa, i de tant 
en tant s’hi feien maduixes i cama-secs. Hi 
havia una ràdio de galena i el meu avi tocava 
la guitarra, em sembla. També hi havia una 
«glorieta» on celebràvem les festes familiars, 
que sempre eren dinars festius on menjàvem 
i es cantava. L’ambient era bastant castellà, 
però no del tot. L’aigua es treia del pou i 
aquella casa era per a mi una aventura.

A casa de l’àvia paterna no hi anava gaire 
perquè era a Badalona, però era una casa més 
senyora. Ella hi vivia amb un germà del meu 
pare, el tio Ángel. Hi vaig anar alguns cops 
a fer-hi curtes estades per banyar-me a la 
platja. Tinc un record borrós d’estades amb 
el meu pare a la platja de Badalona en una 
mena de xiringuitos on guardaven patins de 
vela i on alguns cops ens quedàvem a dormir. 
El meu pare era un entusiasta del mar, però 
jo aleshores era molt poruc i no sabia nedar.

A l’edat de… anys vaig entrar a l’escola de 
les senyoretes Maria i Isabel, a la rambla del 
Carmel. En tinc més aviat records tristos, ni 
bons ni dolents, però hi havia un pati i em 
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La Laia i en Joan amb les 
disfresses de princesa i 
pallasso confeccionades 
per Fabià Puigserver.
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sembla que una mina d’aigua. De l’ensenya-
ment recordo només que aprenia ortografia 
omplint quaderns i quaderns de frases re-
petides, uns mesos de Maria llarguíssims i 
molt religiosos, unes felicitacions de Nadal 
dibuixades sobre retallables on els motius, 
ai las, eren o bé uns grans i preciosos galls 
o unes cistelles de Nadal immenses i plenes 
de coses somiades. La gramàtica no la vaig 
entendre mai i el que en deien «libretas de 
cuentas» les foradava per fer-les impossibles 
de calcular, ja que les odiava. La veritat és 
que no sé si hi havia alguna cosa que m’agra-
dés.

Més tard vaig anar a uns cursos de nit amb 
el senyor Ramiro, que era una acadèmia que 
estava també a la rambla del Carmel, just al 
costat de la farmàcia i davant de la barberia 
del senyor Saül.

M’he oblidat de dir que el col·legi de les se-
nyoretes era una mica més avall del «graner» 
i de l’Angelita, la perruquera, i davant de 
casa els Alemany.

Al meu carrer, al núm. 16, hi vivia la tia 
Dolores, al 17 els senyors Pujol, ella Maria 

Amàlia Comas, que, per cert, va ser la per-
sona que em va portar per primer cop a veu-
re una representació teatral seriosa. El tea-
tre crec que era el Capsa, almenys el local, 
perquè no sé com se deia, i l’obra era El gran 
galeoto, que feia una familiar de la Maria 
Morera i que a mi em va impressionar molt. 
Aquest matrimoni tenien uns familiars a 
Torelló, els Constansó-Pujol, on vaig anar 
alguns cops, fins i tot a fer-hi estades de va-
cances. Aquests Constansó-Pujol tenien una 
mena de colmado estrany, que era al ma-
teix temps bar-taverna i, a part, un negoci 
d’objectes de fusta tornejats, amb una petita 
fàbrica que quan jo la visitava m’impressio-
nava perquè en aquells temps la maquinària 
funcionava crec que per la força de l’aigua, 
a través de transmissions d’eixos i corretges 
per tot el sostre, que feien molt soroll. A la 
casa dels veïns sempre hi havia objectes tor-
nejats que a mi m’agradaven molt, i també 
una perera; casa seva era una mica més gran 
que la nostra i el pou el tenien a dins la cui-
na. Nosaltres al passatge Gabernet teníem 
aigua corrent i un pou al jardí on refrescà-
vem els melons i les síndries a l’estiu.

Al 8 i 10, que eren interiors, hi vivien les fa-
mílies del senyor Ramon, l’Arturo i la Lluïsa, 
al 8, i el tio Toni, al 10.

Al 6, vivien els Mas, grans amics de casa, 
amb el senyor Josep i la senyora Carme i els 
fills Josep, Jordi i M. Gràcia.

I al 4, els Calmó-Garriga, amb el senyor Gar-
riga, la Merceditas i la Maria Rosa. També la 
senyora Mercè i més tard el Raul de Mauri 
i de Arteta, que no sé si era marit o amant.

Deixo el 2 i passo a davant.

A l’11, la casa del senyor Daniel, que només 
hi vivien a temporades i on m’agradava anar 
perquè el senyor Daniel em regalava paper 
de barba i de quadrets i perquè hi tenien una 
gruta que per a mi era un misteri.

Al 9, hi varen viure la senyora Antònia, el 
senyor Amado i l’Amadito, que es va casar 
amb la Perfecta. Encara recordo la senyora 
Antònia vestida amb moda «saco». El senyor 
Amado era comandant, crec, de l’exèrcit.

Al 7, hi va viure l’Adela però gairebé no en 
recordo res.

La 5 i la 3 les recordo abandonades, o gai-
rebé.

I al núm. 1 hi vivia la senyora Leonor, que 
eren més burgesos. Tenien una biblioteca de 
fusta amb portes de vidre i unes col·leccions 
de grans llibres enquadernats amb pell que 
a mi em meravellaven. Sobretot una Historia 
de las civilizaciones i una Geografía universal 
que fullejava sempre que podia. També hi 
vivien la Pilar, el Pere i l’Esteve.

Jo anava a jugar a casa els Mas i els Garriga, 
molt a casa l’Amadito i bastant a casa la se-
nyora Leonor.

La meva mare, la Carmen i la senyora Maria 
del senyor Daniel sortien totes les tardes de 
bon temps al carrer i seien tot cosint i xer-
rant perquè aleshores per aquell carrer, que 
era de terra, no hi passava gairebé ningú, 
molt de tant en tant algun carro.

Al 2 hi havia una de les tres grans torres 
del voltant, era la dels Gabernet i jo hi vaig 
anar molt poc, potser tres o quatre cops; la 
dels Castells, que era al carrer… on anava a 
jugar molt perquè tenien una mena de parc 
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Amb l’àvia Josepa Espada, 
davant del refugi antiaeri, i amb 
l’avi Anastasio Moliner, a l’hort, 
els darrers mesos de la guerra.

Al terrat del passatge 
Gabernet, amb el pare, el 
1943, i la mare, el 1938.
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salvatge tocant al torrent dels meus avis, i allà 
corríem grans aventures, i la dels Estradé, 
que eren molt rics –almenys per a mi– i que 
crec que hi vaig estar només dos cops perquè 
encara que representa que eren coneguts de 
la meva mare no eren gaire sociables amb els 
nanos, encara que jo m’havia fet amic del fill 
dels masovers, que es deia Martín.

· El 1950 entro a formar part del Grup Fol- 
klòric d’Horta com a dansaire i després del 
grup de teatre juvenil del Centre Parro-
quial d’Horta.

· El 1960 ingresso a l’Escola d’Art Dramà-
tic Adrià Gual per estudiar interpretació. 
Conec Maria Aurèlia Capmany, Carme Ser-
rallonga, Ricard Albert, Ricard Salvat, Joan 
Salvat, Manuel [Trilla], Dr. Obiols, A. Ciri-
ci Pellicer, Maria Girona, Ràfols Casamada.

Iniciem les activitats d’Àgora al Centre Par-
roquial d’Horta.

· El 1961, de 16 al 23 juliol, assisteixo al XVè 
Festival d’Avignon en els VIIès Rencontres 
Internationales de Jeunes, amb l’Ernest 
Serrahima. Coneixo Jean Vilar.

Faig la promesa escolta davant del Llop 
Gai (Enric Sabadell). Jo, Isard Fidel.

Segueixo estudis d’interpretació i inicio els 
de direcció a l’EADAG.

· 1962. Juliol. Excursió-travessa als Pirineus 
amb el Clan de l’A.E. Guerau de Liost (Pu-
gem als Encantats).

· 1963. Juliol. Excursió-travessa als Pirineus 
amb els Guies i amics: Manuel Bartomeus, 
Ramon Blasi, Francesc Espluga, Joan Josa, 
Joan Martínez, J. Sevilla, Toni Elias.

Juliol: Graduat EADAG en interpretació 
«Apte amb menció extraordinària».

Curs 63/64. Professor adjunt de les disci-
plines de Formació de l’actor (Stanislawsky 
i Improvisació) i Ortofonia

Segueixo estudis de direcció. EADAG

· 1964. 18/19 abril. Soc investit Guia Escolta 
de Catalunya.

23 d’abril, Sant Jordi, ens casem la Maria 
i jo.

Graduat EADAG en direcció.

· 1965. Neix en Joan.

Marxem a Pamplona. Primer jo a buscar 
casa i després la Maria i el Joan. C/ Ber-
gamín.

El mes d’agost, en una de les meves torna-
des a Barcelona, recullo dos autoestopistes 
sord-muts i els porto a casa i a Montserrat, 
són el Regino Ariz i el Manuel López.

Professor titular EADAG Interpretació 1er 
i Formació actor 1er. Professor adjunt EA-
DAG Ortofonia.

· 1966. Març. Membre del jurado del Certa-
men Provincial de Teatro a Navarra.

Maig, casament de Benet Canals.

Prenc part a les representacions de Ronda 
de mort a Sinera de S. Espriu i R. Salvat 
amb el paper d’Altíssim a Madrid, Teatro 
Nacional, a París, Teatre Gerard Phillipe, i 
al Teatre Romea.

Celebrem San Fermín amb l’Urdeix, la M. 
A. Capmany, el J. A. Codina i…

La Maria fa un viatge per Holanda (amb 
l’Urdeix).

L’Urdeix deixa el seminari i passa una tem-
porada amb nosaltres a Pamplona.

Octubre. La Maria té un avortament, és un 
nen i li hauríem dit Pau.

Reunió universitària a Pamplona. Tenim 
amagats a casa.

Corresponsal de Primer Acto a Navarra.

17 gener. Fundador i director de l’Aula de 
Estudios Teatrales de la Universidad de 
Navarra.

· 1967. Crist, misteri a TVE (Montjuïc).

Desembre. Tornem a Barcelona. C/ Porrera.

Novembre. Assisteixo a la representació 
d’Antígona del Living Theatre al Romea.

· 1968. Neix la Laia (25 de febrer).

Estiueig a Roses.

Poso veu en off en un curt de Toni Cua-
drench sobre Pompeu Fabra.

· 1969. Creació amb Albert Boadella del 
Centre d’Estudis d’Expressió i els seus Es-
tudis Nous de Teatre, que jo dirigeixo. 
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A Caldes de Montbui 
amb membres de l’Esbart 
dansaire hortenc, el 1957. 
És el segon per la dreta 
dels que seuen a terra.

Participant en el festival 
Fent el tomàquet al Centre 
Parroquial d’Horta, el 1959.

A la pàgina següent:
una excursió amb companys 
del barri, entre els quals 
Manel Bartomeus i Cesc 
Espluga, futurs companys 
del grup teatral, el 1963.
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Josep Montanyès va entrar molt aviat en el món del teatre. Primer, cap al 
1950, en el grup juvenil del Centre Parroquial d’Horta, i després en el seu 
grup escènic d’adults. En ambdues formacions va tenir diversos i successius 
directors: Francesc d’A. Toboso, Francesc Vendrell, Joan Miralles (pare) i 
Josep Magrans. En aquella gran família que era encara l’Horta de l’època, 
trobem que el primer era l’avi del futur actor Lluís Homar, que el segon era 
un oncle de la seva futura esposa i que el tercer era el pare de l’actor homò-
nim, que va formar part del grup fundat per Montanyès, precisament a partir 
d’integrants d’aquell quadre escènic. Toboso es va professionalitzar amb la 
companyia del Romea, mentre que, durant una època, Miralles i Magrans 
s’alternaven en els muntatges.

El repertori d’aquests grups no era gens diferent del de tantíssims elencs 
d’aficionats dels anys cinquanta, una bona part dels quals estaven agrupats 
en el Foment de l’Espectacle Selecte i Teatre Associació, denominació una 
mica sorprenent si no tenim en compte que les inicials formaven la paraula 
FESTA, és a dir un mot català que, altrament, no hauria estat autoritzat 
governativament. En aquella pràctica de muntatges setmanals, o cada dues 
setmanes, en els Lluïsos d’Horta, amb pocs assaigs i un paper rellevant dels 
apuntadors, el repertori estava ple de títols com El port de les boires o L’am-
bient màgic i també Cuando las nubes cambian de nariz, El zoo de cristal i 
Nuestra ciudad, per esmentar només els títols que Montanyès va consignar 
en un currículum i fer referència a aquella primera etapa. A més, i de ma-
nera destacada, es feien els esdeveniments anuals d’Els pastorets i la Passió. 
En ambdós muntatges es produïa un cursus honorum a cada nova edició, de 
manera que els intèrprets, a mesura que maduraven i segons les condicions 
actorals i l’evolució mostrades, anaven passant de papers més episòdics a 
personatges centrals, pràctica habitual en les altres Passions, les d’Olesa o 
Esparreguera, per exemple.

No sabem quins van ser els personatges que va encarnar a Els pastorets, però 
en canvi sabem quins van ser alguns dels representats a la Passió d’Horta, que 

Dues imatges que 
il·lustren el canvi 
d’orientació teatral: del 
Ponç Pilat de la Passió  
a l’Altíssim de Gent de 
Sinera de l’EADAG.
andreu Basté

Els inicis teatrals i la descoberta d’un nou món
Guillem-Jordi Graells
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així s’anomenava i que tenia prestigi en tot l’àmbit barceloní. Per exemple, 
sabem que després d’uns anys fent de «poble», especialment en el quadre 
espectacular de l’entrada de Jesús a Jerusalem, ja d’adolescent va incorporar 
el Lictor, i després un dels dos lladres crucificats al costat del protagonista; 
seguint enllà, va representar sant Joan i culminà la carrera passionística com 
a Ponç Pilat. El cobejat paper protagonista de Jesús, no el va assolir, no per 
manca de condicions actorals sinó perquè era el més disputat de l’elenc i pel 
qual no només es valoraven les condicions interpretatives sinó altres factors, 
com el físic i el rostre.

Aquests «èxits» ascendents van anar acompanyats d’alguna altra ocasió espe-
cial, com la participació –al costat d’un bon nombre d’intèrprets hortencs– 
en l’estrena d’El cafè del teatre, d’Antoni Tarré Castell (14-VI-1955), obra que 
havia obtingut el Premi Ciutat de Barcelona dos anys abans, i que es va 
estrenar al Romea sota la direcció de Francesc Vendrell, fet que explica la 
presència en el repartiment dels membres dels Lluïsos, entre els quals uns 
quants noms que retrobem una dècada després en el Grup d’Estudis Teatrals 
d’Horta. Pel programa, veiem que era una autèntica «superproducció», tot i 
que destinada a una funció única, amb una quarantena d’intèrprets, inclosa 
una mezzosoprano, decorats d’Andreu Vallbé i perruqueria i maquillatge de 
Damaret –els quals retrobà en el claustre de l’Institut quinze anys després–, 
sota la direcció artística de l’autor i l’escènica de l’esmentat Vendrell.

Durant la segona meitat de la dècada dels cinquanta, mentre feia el servei 
militar com a voluntari –cosa que li deixa lleure per seguir treballant i 
continuar fent teatre–, intervingué en alguns muntatges del Grup Artístic 
de l’empresa Guerín, S. en C., en la qual treballava, un d’ells en el Teatre 
CAPSA. El nom d’aquest local era també un acrònim, en aquest cas de 
Companyia Auxiliar Panificadora, SA, del gremi de flequers, teatre que 
esdevingué focus de renovació molts anys després, quan l’actor Pau Garsa-
ball el va convertir en professional. Amb el grup de Guerín va intervenir a 
Clara, però no gaire, de Ramon Folch i Camarasa (16-VI-1957) i Los blancos 
dientes del perro, d’Eduard Criado (14-VI-1959, en aquest cas en un local 
de la Caixa de Pensions), ambdues amb direcció de Jordi Dordal, un nom 
que també trobem en els repartiments d’Horta. Igualment va aparèixer 
amb el grup de l’empresa La Seda de Barcelona –on va anar a parar a través 
d’un amic, Armando Aguirre–, en el Centre Artesà del Prat de Llobregat, a 
l’obra ¡Milagro!, de Nicolás Manzari i Adolfo Lozano Borroy (6-IV-1960), 
amb direcció de Josep Lloret, amb la qual va tenir la que potser va ser la 
seva primera crítica publicada: «El Padre Pablo fue representado por un 
joven que no conocíamos, José Montáñez, que nos mostró lo sencillo que 
le resulta desenvolverse en escena. Dotado de buena presencia y depurada 
pronunciación, contribuyó al éxito de la obra». Signada per Esquilo, la 
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En efecte, la descoberta de l’EADAG li va canviar del tot la vida, o almenys 
la teatral. Allà va conèixer les personalitats de la cultura catalana resistent, 
que freqüentaven espectacles i altres activitats que s’organitzaven a la Cúpula 
del Coliseum, la seu emblemàtica de l’escola. A més, algunes d’aquestes per-
sones n’eren professors: Maria Aurèlia Capmany, Carme Serrallonga, Ricard 
i Joan Salvat o Ricard Albert, però també Alexandre Cirici Pellicer, Manuel 
Valls, el psiquiatre Joan Obiols, Maria Girona, Albert Ràfols-Casamada o 
Joan F. de Lasa, a més dels que oferien sessions especials, cursets, confe-
rències o simplement corrien per allà, de Salvador Espriu i Joan Brossa a 
José M. Rodríguez Méndez, Juan Germán Schroeder, Enrique Ortenbach o 
José Agustín Goytisolo. L’escola, des d’un principi, va funcionar en català i 
castellà, especialment pel que fa als workshops o tallers i els espectacles que 
muntava. 

A més, i de manera especial, hi va fer amistats entre els condeixebles, algunes 
per a tota la vida i, en més d’un cas, determinants: Antoni Canal –company 
des de l’escola a Horta–, Josep M. Jus Segarra, Fabià Puigserver –retornat 
feia poc de Polònia, que signava els treballs escenogràfics com a «Fabià 
Slèvia»– i també Carme Fortuny, Josep M. Benet i Jornet, Francesc Nel-
lo, Adrià Gual Dalmau, Maria Tubau, Ernest Serrahima, Montserrat Roig 
i Manuel Núñez Yanowsky entre les primeres promocions, i Carme Sansa, 
Maria Jesús Andany, Josep Anton Codina o Feliu Formosa els darrers temps 
de ser a l’escola. De fet, la llista de noms presents de manera esporàdica o 
permanent en el teatre i la cultura dels anys següents i amb què va coincidir 
és interminable.
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coneixem per un retall que no identifica la publicació, probablement una 
revista de l’esmentada empresa tèxtil.

Aquella dècada d’estricte aficionat va ser acompanyada d’un consum abun-
dós del teatre professional que es produïa a Barcelona. Com que l’economia 
era migrada, tot i que, a més de treballar a Guerín, els dissabtes encara des-
patxava als Magatzems Estebe per fer-se un sobresou, la manera que tenia 
d’anar-hi sovint, sense pagar o pagant el preu simbòlic de l’entrada de claca, 
era formar-ne part, sobretot per poder veure les companyies madrilenyes que 
feien temporada al Comèdia, en especial la Lope de Vega, que representa-
va autors estrangers o espanyols força més interessants que el repertori que 
feien a Horta, copiat bàsicament del Romea. I va ser gràcies a un company 
de claca, també hortenc, que un bon dia va saber que s’inaugurava una nova 
escola, a la presentació de la qual assistí, i on va intuir que allà podia desco-
brir un món teatral nou, diferent. Per tant, l’endemà mateix s’hi va apuntar 
i esdevingué alumne des del primer dia de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià 
Gual, a mitjans de febrer del 1960.

Lectura d’El diari 
d’Anna Frank, al Centre 
Parroquial d’Horta, amb 
Toni Canal i Rosa Bonany.

El grup Àgora del 
Centre Parroquial, 
primer intent de 
modernització, el 1962.

Los blancos dientes del 
perro, amb el grup de 
l’empresa Guerín, el 1959.

En una pausa d’una 
representació de la 
Passió, el 1959.
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