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Oriol Bohigas, pensant la Barcelona del futur.

El debat sobre la llengua fa nosa?

La Sagrada Família ara.

Maria Antònia Oliver, Premi d’Honor.
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En temps de la raó perduda

En Josep M. Muñoz Pujol forma part d’un grup de pro-
fessionals de la cultura catalana, nascuts als anys vint, 
que va rebre l’educació bàsica en dos contextos con-
trastats, el republicà i el franquista, amb l’intermezzo 
dolorós de la guerra i la revolució. No eren prou criatu-
res per a desconèixer la gravetat del moment històric 
ni tampoc no els va arribar a l’edat d’incorporar-se al 
front, llevat dels de la lleva del biberó, nascuts el 1920 
i 1921. Una part significativa d’aquest grup es va criar 
en un ambient familiar catòlic, proper al catalanisme 
conservador, que va viure també les conseqüències 
traumàtiques de la revolució iniciada a Catalunya el 19 
de juliol de 1936. 

Josep Maria Muñoz Pujol 
en la seva època
per Enric Gallén

Nat el 1924, Muñoz Pujol procedia d’un sector de 
la burgesia mitjana barcelonina. La guerra va afectar 
directament la seva família; el seu pare, Lluís Muñoz 
Amigó, vinculat als negocis del tèxtil, va patir la mort 
de dos germans arran del bombardeig de l’aviació ita-
liana el 30 gener de 1938 a la plaça de Sant Felip Neri. 
D’aquí que acollís la victòria franquista amb satisfacció 
pel que significava de retorn a un determinat ordre es-
tablert, de superació de la maltempsada i de l’assump-
ció d’una pau imposada. En Muñoz Pujol, que havia fet 
els primers estudis als escolapis del carrer de la Dipu-
tació i havia iniciat el batxillerat en un internat marista 
de Mataró, va passar la guerra a la casa familiar de Sant 
Boi de Llobregat. En acabar el conflicte a Catalunya, va 

Josep Maria Muñoz Pujol 
(1924-2015), metge, escriptor i 
dramaturg.
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continuar els estudis de batxillerat als jesuïtes de Casp 
fins que el 1942 va iniciar la carrera de medicina, en 
què va rebre el mestratge del doctor Pere Piulachs, que 
el duria a especialitzar-se com a cirurgià de l’aparell 
locomotor a l’Hospital Clínic. 

En temps d’existencialisme: de la professió mèdica a 

l’aventura teatral

La dedicació absorbent de Muñoz Pujol com a metge 
va retardar durant força temps la seva altra vocació 
d’escriptor. Dins un marc governat pel nacionalcatoli-
cisme, quan tot just treia el cap «El Ciervo», una revista 
promotora d’una altra concepció catòlica, s’ha de situar 
la voluntat de Josep M. Muñoz Pujol d’activar la seva 

vessant artística. Així, el 23 de juny de 1953, mentre era 
a Londres en una estada motivada per la seva professió 
mèdica, va decidir dedicar un percentatge de la seva 
activitat «a la reconstrucció de la meva vocació conside-
rada com a més pròpia de l’esperit», segons anota a El 
cant de les sirenes (2009). L’impacte rebut després d’ha-
ver assistit a una representació de The Living Room, de 
Graham Greene, va animar-lo a escriure la seva pri-
mera obra, Vuelve un hombre, que recuperava un text 
iniciat i interromput en els primers anys quaranta per 
l’exigència de la carrera de medicina.

Disposat a fer-se un lloc en el teatre de postguerra, 
l’obra, traduïda al català per Ramon Bech, va obtenir 
el premi Maragall de l’empresa del Teatre Romea, on, 

Josep Maria Muñoz Pujol 
saludant Josep M. de Sagarra. 

Muñoz Pujol, traumatòleg 
prestigiós —especialitzat 
com a cirurgià de l’aparell 
locomotor per l’Hospital Clínic 
de Barcelona—, va exercir fins a 
la seva jubilació compaginant la 
seva professió amb la vocació 
d’escriptor i dramaturg.
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Amb l’estrena el 1967 
d’Antígona 66 a la Cúpula del 
Coliseum sota la direcció de 
Maria-Aurèlia Capmany, Muñoz 
Pujol enfila un estil dramàtic de 
caire expressionista amb una 
visió universal sobre el mite 
grec.

En jubilar-se de metge el 1989, 
Muñoz Pujol es va abocar del 
tot a la creació literària. Amb El 
cant de les sirenes, premi Ciutat 
de Barcelona 2009, ens ofereix 
un autoretrat sobre la seva 
vocació d’escriptor.

Vador, guanyadora del premi 
de Teatre de Granollers 1986, 
es va estrenar al Mercat de les 
Flors el 1989 i posteriorment a 
Madrid, amb Juanjo Puigcorbé 
com a protagonista. 
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amb el títol Torna un home, es va estrenar el 18 d’abril 
de 1956 en una sessió única de teatre de cambra diri-
gida per Esteve Polls. Des d’una òptica catòlica, Muñoz 
Pujol exposava la situació generada per l’ocupació i la 
massacre de l’exèrcit soviètic al bosc polonès de Katyn. 
La crítica va apreciar el determini de l’autor de tractar 
un aspecte del passat conflicte europeu i ja va asse-
nyalar alguns trets genuïns que caracteritzen la seva 
producció: un teatre de debat ideològic i reflexió mo-
ral, discursiu i conceptual, de progressió dramàtica 
mínima i d’acció minvada o subordinada. Una pro-
posta personal diferenciada de l’orientació general de 
l’escena catalana de l’època. A Torna un home, encarava 
Ana, una jove catòlica polonesa, que simbolitzava la 
llibertat i la justícia, amb Igor, el militar soviètic, repre-
sentant de la tirania i el despotisme. Una lluita oberta 
entre el Bé i el Mal, en què l’autor advocava pel «re-
torn» espiritual d’Igor a l’home que havia estat o hauria 
pogut ser. 

Torna un home inaugurava l’interès de Muñoz Pujol 
per tractar qüestions i temes amb un rerefons històric. 
Dos anys més tard, el 23 de maig de 1958, va estrenar al 
Teatre Candilejas No hay camino, que havia guanyat el 
premi Ciudad de Barcelona. Sota la direcció de Diego 
Asensio i protagonitzada per una jove Gemma Cuervo, 
Muñoz Pujol accedia per primer cop a l’escena comer-
cial. De nou, el pòsit cristià cisellava un text que es 
relacionava amb l’obra de Graham Greene i de Georges 
Bernanos. L’autor adreçava un missatge de solidaritat 
humana enfront dels qui emprenien el camí sols, amb 
l’objectiu de destruir el mal i salvar, això no obstant, 
els malvats. 

La hora de todos, guanyadora del premi La Hora 
XXV, va interessar Claudio de la Torre, director del 
Teatro María Guerrero de Madrid, on es va estrenar 
el 30 de març de 1960. En ple desvetllament polític 
del continent africà, poc abans que esclatés la situació 
del Congo, Muñoz Pujol explicava el setge dels colons 
d’un país africà a un grup d’europeus que intentaven 
defensar la vida i els seus interessos diversos. La crí-
tica madrilenya va ser, però, demolidora, amb poques 
excepcions. En ple desplegament del teatre realista es-
panyol, i concretament del de Buero Vallejo, La hora de 
todos va ser considerada una peça exòtica, car «ya pesan 
sobre nosotros bastantes traducciones para que, encima, 
vengan los autores españoles a escribir “a la manera de” 
los extranjeros», segons Alfredo Marquerie a l’«ABC». 
La trompada es va produir quan arreu ja es comen-
çaven a perfilar nous aires en l’organització cultural. 
Un tomb significatiu es va donar també en la vida per-

sonal i professional de Muñoz Pujol. D’una banda, el 
seu casament el 1956 amb Teresa Lloret Carbó el va 
acostar als sectors del nacionalisme català, representat 
per Pere Lloret Ordeix, avi de la seva dona, alcalde de 
la Tarragona republicana i exiliat a Montpeller fins al 
1945; de l’altra, va establir lligams amb personalitats de 
la resistència cultural, com ara Carles Riba, que va ser 
testimoni del seu casament, i va començar a estudiar 
la seva llengua. Els fonaments del canvi dels seixanta 
s’havien forjat a foc lent, però d’una manera sòlida i 
irreversible.

«The Times They Are A-Changin’». De la revolució 

dels seixanta a una supervivència joiosa

Com altres companys de la seva lleva, quan Josep M. 
Muñoz Pujol va reprendre la seva activitat teatral amb 
Els corbs (Antígona 66), premi Josep M. de Sagarra 1965, 
era ja un home transformat que assumia una nova ac-
titud política, filosòfica i religiosa, que abraçava també 
el compromís de la seva professió mèdica de treballar 
per l’assoliment d’una assistència pública de qualitat. 
Una altra mena d’educació global feia acte de presència.  

Casa fundada el 1886
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Els temps estaven canviant. La descoberta de l’Agru-
pació Dramàtica de Barcelona (ADB) i el teatre de Sal-
vador Espriu, i la creació i el desplegament de l’Escola 
d’Art Dramàtic Adrià Gual (EADAG), fundada per Ri-
card Salvat, obrien noves expectatives al teatre català. 
Sota la direcció de Maria Aurèlia Capmany, la cores-
ponsable de l’Escola, el 24 de maig de 1967 es va es-
trenar Antígona 66 a la Cúpula del Coliseum. Muñoz 
Pujol passava pàgina de l’experiència anterior i enfilava 
un estil dramàtic de caire expressionista amb una visió 
universal sobre el mite grec. Deutora de l’espriuana, la 
seva Antígona no burxava en principis morals ni filo-
sòfics, sinó que girava cap a una mirada més política 
fins a convertir-la en una defensora de la llibertat i dels 
drets col·lectius amb música de Bob Dylan. Espectacle 
de protesta que va agradar al públic de les escasses fun-
cions autoritzades. Antígona 66 encetava una trilogia 
completada per Kux, my Lord (1970), sobre l’autoritat, 
i Les bacants (1973), sobre el mite dionisíac, que no es 
van estrenar. L’EADAG va estar a punt de fer-ho amb 
Kux, my Lord, el maig de 1970 al Festival Zero de Sant 
Sebastià, però finalment va ser prohibida. Ja en plena 
etapa de la transició democràtica, va publicar la traduc-
ció Treballar cansa (1978), de Cesare Pavese, i En Com-
panys (1981), una peça dramàtica sobre el president 
català que posteriorment va revisar i editar amb el títol 
L’home del billar (2014).

Fleca Rigol, digueu…, Vador i Alfons Quart van ser les 
últimes peces estrenades de Muñoz Pujol. La primera 
estrena va ser al Teatre Ars el 12 d’abril de 1984 sota la 
direcció de Ramon B. Ivars. Era un encàrrec dels intèr-
prets Alfred Lucchetti i Ovidi Montllor, que no va ser 
ben acollit per la crítica, però que va ser ben rebut pel 
públic. Guanyadora del premi de Teatre de Granollers 
1986, Vador hauria pogut projectar més enllà l’obra de 
Muñoz Pujol. Un muntatge, però, molt costós i amb 
una escenografia tècnicament molt complexa de Serge 
Marzolff probablement ho van impedir. Dirigida per 
Joan Ollé i estrenada al Mercat de les Flors el 30 de 
juny de 1989, dins la programació del Grec, va ser sot-
mesa a una nova dramatúrgia compartida amb el direc-
tor i amb Juanjo Puigcorbé, el protagonista, que se’n 
va endur els grans elogis de la crítica. Tanmateix, quan 
el novembre d’aquell any es va representar a Madrid, 
no va cridar gens l’atenció de la crítica. Alfons IV va 
compartir el Premi Ignasi Iglésias 1988 amb Residuals, 
de Jordi Teixidor. Dos textos de distinta textura, que es 
van estrenar consecutivament el 25 de maig de 1990, 
al Centre Dramàtic - Teatre Romea, sota la direcció de 
Jordi Mesalles. Muñoz Pujol es va encarar críticament 

a la complexa figura d’Alfons el Magnànim en plante-
jar el tema de la inculcació que el poder polític fa de 
la justícia. Una qüestió que enllaçava amb la tradició 
dramàtica catalana de la dama de Reus o del capitel·lo.

En jubilar-se de l’ofici de metge el 1989, Muñoz 
Pujol es va abocar del tot a la creació literària. Fins a 
la seva mort va publicar quinze llibres. Va continuar 
escrivint i publicant teatre amb títols com Somni de 
mala lluna (1991, Premi Crítica «Serra d’Or»); L’enco-
bert (1995); Anar i tornar de la taverna Pilsen (1995), 
i Seducció. Dificultat pel domini de la casa (1995). Ben 
conscient, però, del seu lloc marginal o testimonial en 
el desenvolupament del teatre català actual, es va esti-
mar més furgar en determinats episodis personals i, 
especialment, col·lectius, de la nostra història contem-
porània mitjançant la ficció narrativa. En l’àmbit més 
personal, va explicar a Dies de la raó perduda (1998) els 
anys de la guerra copsats amb ulls adolescents, i a El 
cant de les sirenes. Petita crònica del teatre independent a 
Catalunya (2009, premi Ciutat de Barcelona) va oferir 
un sentit autoretrat sobre la seva vocació d’escriptor. 
En l’àmbit més col·lectiu, va publicar La gran tancada 
(1999), sobre els intel·lectuals (entre els quals ell ma-
teix) tancats a Montserrat amb motiu del procés de 
Burgos als membres d’ETA el desembre de 1970; El 
falcó de Sueca (2002), una aproximació personal i polè-
mica de la figura de Joan Fuster; dues biografies sobre 
Agustí Duran i Sanpere (2004) i Lluís Nicolau d’Olwer 
(2007), i El Clínic investigat. De la guerra civil a la demo-
cràcia (2013), una aproximació de ficció sobre la seva 
experiència mèdica que va dedicar al seu mestre, el 
doctor Piulachs. El coneixement d’una recerca inèdita 
de Nicolau d’Olwer sobre Abelard i Eloïsa el va dur a 
escriure Tots els camins duen al llit de Venus (2010), una 
ficció narrativa que va adaptar també al teatre. 

El 4 i el 5 de juny de 2015, a la Sala Tallers del Teatre 
Nacional de Catalunya, Marc Chornet va dirigir No obs-
tant això, hi va haver un moment en què tot va ser possible, 
una reeixida lectura dramatitzada basada en El cant de 
les sirenes i altres textos dramàtics de Muñoz Pujol. Poc 
abans de la seva desaparició es va publicar L’experiment, 
una ficció basada en Les afinitats electives, de Goethe, 
sobre la història de la destrucció d’un grup disposat 
a fer un experiment que transformarà les seves vides.

Va morir el 26 de novembre de 2015 després d’ha-
ver pogut complir tant en l’àmbit personal com en el 
de la professió mèdica i l’ofici d’escriptor tot el que pro-
bablement es va proposar dur a terme. Una vida plena: 
un valuós regal dels déus que ben poques vegades és 
concedit als mortals. 




