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Carles Batlle ha estudiat la figura cabdal d’Adrià Gual

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

Adrià Gual, absent

D
os llibres de Carles Batlle
i Jordà vénen a assenya-
lar-nos la importància
d’Adrià Gual
(1872-1943). Un és l’edi-
ció de la seva tesi de

doctorat, Adrià Gual (1891-1902): per un
teatre simbolista (Curial, ed. Catalanes,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
i Institut del Teatre de la Diputació de
Barcelona. BCN, 2001), i, tal com asse-
nyala el títol, ens acosta amb minucio-
sitat al primer període d’aquest creador
que, si fos anglès, francès o alemany,
seria considerat una de les figures cab-
dals del tombant dels segles XIX i XX.
Pintor, cartellista, escriptor, drama-
turg, escenògraf, director teatral i, en-
tre altres coses més, fundador del que
ara és l’Institut del Teatre, Gual encarna
a la perfecció aquesta mena d’artista
que, per edat i sensibilitat, trobà durant
la seva joventut un camí possible en el
simbolisme.

L’altre llibre, en castellà, és l’edició
de les obres de Gual Nocturn, Andante
morat i Silenci (drama de món) (Asociaci-
ón de Directores de Escena i Institut
del Teatre de la Diputació de Barcelo-
na. Madrid, 2001), que van precedides
d’un pròleg extensíssim on Carles Bat-
lle situa per als lectors no catalans l’o-
bra de Gual i, especialment, aquell
primer període de formació en què
l’influx del simbolisme i de Maeterlin-
ck va ser més evident. Tant en un llibre
com en l’altre Batlle ens diu clarament
que “l’obra teatral d’Adrià Gual és un
dels grans forats negres en la investi-
gació, la pedagogia o la pràctica tea-
trals a Catalunya”. I, tristament, té tota
la raó del món. Gual és un absent, un
gran absent.

EL SIMBOLISME
Com que no es tracta ara de parlar

d’Adrià Gual, sinó del que Batlle ens
mostra a través de la seva investigació
exhaustiva sobre els primers anys d’un
creador singular, ens centrarem en el
contingut de la tesi les hipòtesis de la
qual són a la base del pròleg del llibre
en castellà. De primer, Batlle ens situa
Gual en relació amb les arts plàstiques
i la música de la seva època. És el mo-
ment de La Colla del Safrà i, resu-
mint-ho molt, és quan s’estan obrint
pas les diverses tendències de la plàstica
simbolista. Passa després a contextua-
litzar Gual en el teatre de la seva època
i, tot seguit, se centra en la influència
de Maeterlinck. L’escriptor belga, pro-
jectat a Catalunya a partir de l’estrena
de La intrusa que Rusiñol va fer possible
a Sitges el setembre de 1893, oferia la
possibilitat de fer un teatre que es ba-
sava en la “intensitat de sensació”. És el
primer estadi del que després serà el
“teatre de sentiment”, és a dir: “arribar
al més alt grau d’emoció per la més
pura senzillesa”, segons Gual mateix.
Amb tot, i tal com van fer notar inte-
ressadament els més reticents a la nova
estètica, el simbolisme teatral topava
sovint amb la carnalitat dels actors.
Aquest fet, en comptes de desanimar el
jove Gual, el que fa és forçar-lo a buscar
tota mena de solucions, primer teòri-
ques –inicialment queden plasmades
en la Teoria escènica que Gual va publicar

paral·lelament a Nocturn–, i
després pràctiques amb la
creació del Teatre Íntim.

Aquesta teoria, analitza-
da per Carles Batlle, d’arrel
wagneriana –tot i els retrets
que Gual feia a Wagner per
la seva poca sensibilitat pel
color–, però que es digeria
per la via de Baudelaire,
postulava que en un esce-
nari els diferents llenguat-
ges han de fer possible les
correspondències que, en
última instància, vehicula-
ran l’encarnació dels senti-
ments més profunds. No és,
doncs, únicament una
qüestió de colors; cal tenir
present la manera de dir (i
és un encert de Batlle haver
editat les obres esmentades
amb els signes d’expressió
proposats per Gual, una
mena de notacions penta-
gramàtiques que indiquen
apassionament, dolor, espe-
rança, diferents tipus de
pauses...), i també cal tenir
presents els silencis signifi-
catius, la musicalitat de la
dicció, il·luminació, l’esce-
nografia i, és clar, la relació
diferent que aquest teatre
nou reclama entre l’escena i
la platea.

Carles Batlle ens mostra
en el seu treball de quina
manera era rebut aquest
nou teatre –no únicament
el de Gual, sinó els princi-
pis del teatre simbolista en
general–, les reticències
d’homes de la talla d’Yxart
i, també, les limitacions i
contradiccions que suposa-
ven per a Gual mateix unes
propostes que, forçosa-
ment, havien de ser minoritàries. Això
el duu a rellegir Ibsen per tal de supe-
rar els antagonismes entre el “teatre
d’idees” i el “teatre de sentiment”. Re-
cordem que aquells primers anys Gual
ha assumit plenament, com a bon
simbolista, el principi antipositivista
que els humans no podem entendre el
món. Hi ha, doncs, una dificultat clara
per acceptar una part del que repre-
senta Ibsen. Però en Ibsen també hi ha
aquest lleuger (i més que lleuger) de-
cantament cap a l’impalpable i la vo-
luntat de fer evident la força del des-
conegut. Ibsen, finalment, fa un “tea-
tre de poeta”, dedueix Gual, un teatre
que mostra “darrere boires el flagell
d’una llum pressentida”.

ELS CAMINS
Més enllà d’aquesta contextualització

–més interessant, més útil i més actual
del que pot semblar a primera vista–, el
que fa Carles Batlle a Adrià Gual
(1891-1902): per un teatre simbolista és en-
dinsar-se en l’anàlisi d’unes obres que,
justament perquè han estat poc estu-
diades, són plenes de paranys. D’una
primera aproximació a Nocturn passa a
comentar la relació que els modernistes
van tenir amb la cançó popular, i d’aquí
a l’obra Blancaflor. Tot un capítol és de-

dicat a Silenci, una obra clau en la dra-
matúrgia de Gual. L’eix central de Silenci
és allò que no diem, el que només insi-
nuem, el que no sabem dels altres i
tanmateix ens commou, la vaguetat, el
suggeriment. Potser és veritat que no
podem entendre el món, però el podem
sentir si el sabem escoltar. Però en el
fons el que Gual i els simbolistes diuen
és més aviat que el món no el podem
explicar, però que el podem entendre a
través dels sentits i dels sentiments si
admetem que aquesta aprehensió és
absoluta però no total. El misteri és es-
sencialment vague i deixa de ser en la
mesura que és explicable, però no hi ha
dubte que és, per tant la impossibilitat
de ser explicat li és consubstancial.
Som, com es pot veure fàcilment, en el
cor mateix del simbolisme.

Un home com Gual, interessat alhora
per tants aspectes de la creació, no po-
dia ser estudiat únicament des de la
seva producció literària, i Carles Batlle
s’endinsa en la significació de l’aventu-
ra de fundar el Teatre Íntim el 1898.
D’un banda, Gual buscava la millor
manera de dur a escena Silenci, però de
l’altra, assenyala Batlle, “el projecte de
Gual aglutina diverses voluntats”. Unes
voluntats que s’apropen tant als wag-
nerians de l’època com a fer una rèplica

del Teatre Lliure que, a Pa-
rís, ha suposat el punt de
partida d’un nou concepte:
la preeminència del direc-
tor d’escena. Hi tenen ca-
buda tant el Goethe d’Ifig-
ènia a Tàurida, que li arriba a
través de Maragall, com Ib-
sen, Strindberg, Haupt-
mann, Maeterlinck... De fet,
és endinsar-se d’una mane-
ra valenta i decidida en les
contradiccions de l’època:
naturalisme i simbolisme,
art minoritari i necessitat
d’ampliar el públic tot su-
perant les rutines, mirada
cap al més enllà, cap a
l’impalpable, i consciència
de la necessitat imperiosa
de la carnalitat que recla-
ma l’escena... És com si,
amb la creació del Teatre
Íntim, Gual volgués jugar
moltes partides en una sola
carta: modernitzar el teatre
català des de punts de vista
diversos: interpretació, es-
cenografia, tria de textos,
direcció, convencions soci-
als en relació amb el tea-
tre... En el fons es tracta
d’imposar la idea que el te-
atre és més que una “sen-
zilla distracció”, segons el
programa de Gual.

És amb La culpable quan
Gual mira de fer el pas cap
a un públic més ampli tot
proposant-li la idea que és
possible una “tragèdia mo-
derna” que li permeti de
superar sense renúncies les
acusacions de decadent i
simbolista. El projecte es
nodreix de Goethe, de
D’Annunzio i de Moréas.
Amb tot, caldria tenir en

compte que Maeterlinck mateix ja
conté aquesta essència tràgica nova
que Gual busca per tal d’eixamplar els
seus horitzons i, ben mirades, certes
obres de l’escriptor belga tenen un
fons profund de tragèdia que va més
enllà del decadentisme aparent de
determinats temes.

El treball de Batlle es clou amb el
viatge de Gual a París, un viatge que és
determinant perquè, entre altres co-
ses, li suposà la descoberta de les
grans institucions teatrals que, potser
al marge de les recerques d’Antoine,
són a la base de la solidesa i del pres-
tigi teatrals que Gual frisa per impo-
sar a Catalunya.

Carles Batlle ha fet un treball uti-
líssim. Útil, tal com deia, pel que su-
posa de recerca acurada sobre la for-
mació d’un home tan ric com Gual, i
útil també perquè molts dels proble-
mes de fons que Batlle tracta són
d’alguna manera encara presents i
vius entre nosaltres, tot i que les for-
mulacions d’avui siguin diferents. I,
en un altre sentit, quina sensació de
normalitat no ens dóna poder llegir
un estudi sobre una figura capital de
la nostra cultura... Com ens ajuda que
Adrià Gual no sigui tan absent entre
nosaltres!


