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L’altre dia anunciava l’Adrià Gual1 la resurrecció del 
Teatre Íntim; ho deia en el full teatral de La Veu de 
Catalunya. En principi, la idea d’en Gual és plena de 
noblesa i de dignitat, i per això sol tots els que a Ca-
talunya ens interessem pel teatre li hem d’obrir les 
nostres mans i els nostres braços.
    Parlar de teatre català és una conversa que fa 
arrencar a córrer la gent; ningú no hi té fe, tothom 
està desenganyat. I per què això? Aquesta qüestió del 
nostre teatre s’ha dut una pila de vegades al comen-
tari efímer de la premsa diària. Molts hi han dit la 
seva; un to de pessimisme, de descoratjament, d’iro-
nia malintencionada o de grolleria inepta, ha tingut 
sempre el funeral que s’ha cantat al nostre teatre. En 
Gual, home de grans dèries, home de nobles boge-
ries, d’escalfaments infantils, ha sentit ploure la pe-
dregada de totes bandes i encara no ha perdut la fe. 
I és que en Gual creu positivament, i jo crec també 
amb en Gual, que no ha arribat encara el moment 
de perdre la fe, i tinc confiança que aquest moment, 
si més no, per a mi no arribarà mai.
    Avui dia hi ha una mena de ventada derrotista 
damunt totes les nostres coses. Com a conseqüència 
d’una enorme baixa de valor en la moralitat política, 
sembla que tot trontolla; literatura de débâcle culti-
vada diàriament pels esperits més selectes emmetzi-
na les arrels d’una bona fe i d’un panxacontentisme 
d’anar tirant que fins ara ens havia fet creure, com 
al doctor Pangloss2, que vivim en el millor dels 
mons. Jo confesso sincerament que aquest derrotis-
me, aquesta cruesa i aquest encarar-se amb l’amarga 
veritat, no em desplau del tot; és evident que això 
esqueixa els nervis i esgarrapa l’ànima, és evident 
que això ens duu estones d’àcida malenconia, de 
descoratjament absolut. Però solament s’és capaç 
d’una reacció positiva quan s’ha caigut del niu, quan 
ens hem tret la bena dels ulls, i quan ens han fregat 
les genives amb l’esponja xopa de vinagre.
    Aquest moment de descomposició que es veu en 
tantes coses, en el ram que es fa més palpable és en 
el ram del teatre. A Barcelona funcionen dos teatres 
de llengua catalana; s’estrenen obres, com qui diu, 
cada setmana, i malgrat això el nivell de la nostra 
escena va baixant cada dia més. La desorientació del 
públic és absoluta, la literatura més tronada, més 
esbravada, més infame, és aplaudida inconscient-
ment, barroerament.
    Homes que en els moments de la seva jovenesa 
varen sentir un cert desig ascendent, han acabat per 
aixalar-se i complaure un públic de barri i de senyo-
res Pepes. La culpa no és de ningú i és de tothom i 

quan la culpa es presenta en aquesta forma s’ha 
d’acceptar com una desgràcia, com una epidèmia, 
contra la qual ens proposem lluitar per salvar-nos 
tots, si és que encara hi ha remei.
    De vegades en les empreses de teatre català s’hi 
endevina el desig de fer teatre de debò; se cerquen 
aportacions del teatre estranger que valguin la pena; 
no tot és llauna i escombraries el que se serveix en 
les escenes catalanes, però el públic té vocació de 
drapaire, sent una inexplicable atracció per la llauna 
i les escombraries.
    Per això tot el que sigui un esforç, tan modest 
com vulgueu, tan limitat com vulgueu, tot el que 
representi un sentiment de depuració en el ram del 
nostre teatre, ens sembla d’una utilitat enorme, vin-

gui d’on vingui i dugui el nom que dugui.
    Jo admiro profundament la valentia de l’Adrià 
Gual, en uns moments teatrals com els que ara vi-
vim. I aquesta valentia seva ja mereix un èxit. Però, a 
més a més, el nom d’en Gual està lligat amb els dies 
més purs de reivindicació teatral.
    En Gual és un home que es pot haver equivocat, 
com tothom, que ha caminat a les palpentes i ha 
topat amb les parets; si haguéssim d’analitzar el tre-
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ball d’aquest home que no perd la fe, potser arriba-
ríem a algún lloc on el desacord fóra absolut; però, 
mirant en conjunt la seva obra i la seva col·labora-
ció en la nostra escena, mirant la intenció pura i 
desinteressada, mirant l’audàcia de franc tirador i la 
bogeria d’il·luminar a estones i l’experiència d’home 
conscient altres vegades, necessàriament hem d’a-
plaudir i abraçar aquest home que pensa i viu pel 
teatre català, en els moments que sembla que to-
thom l’abandona.
    Que vingui el Teatre Íntim d’en Gual, i que vin-
guin tots els teatres íntims, tots els teatres lliures, tots 
els teatres de cara i d’esquena al públic; tot el que 
sigui escalfar, agitar, sacsejar i trontollar aquesta 
escena catalana freda i somorta, ensopida fins al 
moll de l’os. Com més es faci, més hi guanyarà to-
thom, que el que cal aquí és orientar el públic deso-
rientat, és fer agafar una mica d’amor, una mica 
d’interès per les coses pròpies.
    I vingui teatre vell i modern, de totes les tendèn-
cies i de tots els colors: que la nostra gent sàpiga una 
mica el que passa pel món; que al nostre escenari 
puguin ésser xiulats, com es mereixen, tots els 
senyors Paus, els senyors Canons, els pastorets i les 
pastoretes de pa sucat amb oli.
    I entre tots plegats bé podríem fer uns quants 
amics del teatre, com hi ha amics de tot, i a veure si 
les coses van endavant i aquesta resurrecció del Tea-
tre Íntim serveix, si més no, per a moure una mica 
els nirvis, per donar el primer pas, que de fe i de 
bona voluntat encara en resta, però viuen molt ama-
gades i cal que s’oregin i que prenguin la fresca. 

1. Adrià Gual (Barcelona, 1872-1943) Un fenomen sense parangó: dramaturg, empresari teatral català, impul-
sor i director de l'Escola Catalana d’Art Dramàtic (Institut del Teatre),  pintor, artista gràfic modernista,  cartellista, arti-
culista, pioner del cinema..., com bé demostren les seves memòries Mitja vida de teatre. El seu paper de director i 

renovador de l’escena catalana, a finals del segle XIX, va ser apassionat i fo-
namental. Com que venia d’estudiar direcció escènica a París, en topar amb 
una Barcelona teatralment rutinària i comercial es va decidir a combatre-la 
fundant el Teatre Íntim, que concebia l’art escènic allunyat del pur entrete-
niment, introduint, per primera vegada, la figura del director d’escena com a 
figura essencial a l’hora de concebre un espectacle. Aquest combat ardent i 
titànic va donar al públic català la possibilitat de conèixer obres de Molière, 
Shakespeare, Goethe, Ibsen, Maragall, Rusiñol, Guimerà, Craig, Diaghilev, 
Pirandello... Com a autor teatral la seva producció oscil·la entre una quinzena 
d’obres, entre les quals destaquen Misteri de dolor, L’emigrant, Les alegres 
comediantes, Nocturn... Sempre atent a les tendències renovadores, i in-
fluenciat per Maeterlinck, el simbolisme, el modernisme i el naturalisme més 
estricte, va postular la teoria de l’art per l’art, cosa que fa perfectament com-
prensible la discreta rebuda que varen tenir les seves obres. Afortunadament, 
i en certa manera, era un visionari desmesurat. 

2. Doctor Pangloss Si heu vingut a raure aquí, irremediablement, haureu 
de llegir el Càndid de Voltaire.


