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Una imatge familiar del narrador i dramaturg Joan Puig i Ferreter

P U B L I C A C I Ó D E L T E A T R E C O M P L E T D E P U I G I F E R R E T E R

Un mirall de les passions eternes: el
primer teatre de Joan Puig i Ferreter

F R A N C E S C F O G U E T

L’estrena de ‘La dama enamorada’ al Teatre
Nacional de Catalunya i l’edició del seu ‘Teatre
complet’ dins la col·lecció ‘Biblioteca Catalana’
d’Arola Editors de Tarragona han tornat a
situar la figura de Joan Puig i Ferreter al centre
de l’actualitat literària. L’obra estrenada al
TNC, sota la direcció de Rafel Duran, és fruit
d’una dramatúrgia confegida per
Guillem-Jordi Graells, que, atenta a la
sensibilitat contemporània, parteix de les
troballes de la primera versió de la peça. La
sèrie ‘Teatre complet’, en canvi, preveu editar,
en set volums i també a cura del mateix
Graells, tota la producció teatral de Puig i
Ferreter, incloses les versions o reelaboracions
posteriors, per estricte ordre cronològic. De
moment, ha publicat el tercer volum que
inclou, a més de ‘La dama enamorada’ (1908),
la peça en un acte ‘Drama d’humils’ (1909), la
tragèdia històrica en vers ‘La innocent’ (1910)
i el drama ‘El gran Aleix’ (1912)

L
a recuperació de Puig i
Ferreter per partida
doble respon a dues
iniciatives aïllades que
conflueixen en la ne-

cessitat de revisitar un dels
clàssics de la literatura catala-
na. El TNC incorpora al seu re-
pertori, d’acord amb l’eix pro-
gramàtic de revisar el llegat te-
atral, una de les peces més
destacades del teatre puigifer-
reterià. La Biblioteca Catalana
d’Arola, per la seva banda, em-
prèn un nou projecte, d’una
gran ambició, que vol contri-
buir al recobrament d’autors i
obres que mereixin la reedició
en concepte de clàssics. Totes
dues propostes coincideixen,
gairebé per atzar, en el temps i,
d’ençà del ressò tènue que des-
pertà el centenari del seu nai-
xement el 1982, recuperen de
l’oblit l’obra d’un dels escrip-
tors més potents i polèmics de
les lletres catalanes.

Nascut a la Selva del Camp, el
5 de febrer del 1882, la seva in-
fantesa i adolescència estigué
marcada per l’estigma de ser
fill natural d’un terratinent ric
que mai no volgué acceptar-lo.
De ben jove, va pertànyer a la
mítica colla modernista de
Reus, creada a l’entorn de Josep
Aladern (pseudònim de Cosme
Vidal), en què compartí somnis
i aspiracions amb Plàcid Vidal,
Antoni Isern i Hortensi Güell,
entre d’altres. Apassionat molt
aviat pel teatre, va començar a
escriure peces mimètiques de
l’obra d’Àngel Guimerà i
d’Henrik Ibsen. El 1899, després
d’un intent de suïcidi motivat
per un desamor, es traslladà a

Barcelona, on malvisqué fins
que, desenganyat de l’ambient
de la ciutat, emprengué la pri-
mera fugida, a França.

L’AVENTURA FRANCESA
Com recull Plàcid Vidal a L’as-
saig de la vida (1934), Puig i Fer-
reter va fugir, l’estiu de 1903, a
França en companyia d’una
institutriu francesa amb qui
mantingué unes relacions efí-
meres i conflictives. Més tard,
després de vagabundejar per la
Provença, s’instal·là a Villai-
nes-en-Duesmois, un poble de
la Borgonya, on visqué un
tempestuós idil·li amb Madame
Thevenot. Casada i emmaina-
dada, la dama francesa jugà un
gran paper en la vida i l’obra
puigiferreteriana de joventut:
l’acollí a casa seva i l’encoratjà
a escriure les primeres tempta-
tives dramàtiques (Diàlegs dra-
màtics i La dama alegre, 1904).
Ara bé, el lligam sentimental
amb Madame Thevenot li cau-
sà, segons confessava al seu
amic Vidal, un “dolor fatal” pels
entrebancs que impedien de
culminar la relació.

El fill de Madame Thevenot,
malaltís i gelós, era el principal
obstacle en la relació entre tots
dos amants. Fins a tal punt que,
enfebrat per l’amor, el jove es-
criptor tingué la mala idea de
cometre un crim que els allibe-
rés de totes les dificultats i que
els permetés gaudir de via lliu-
re. A la fi, però, va decidir fugir,
conscient que podia perdre’s i
malbaratar les seves aspiraci-
ons artístiques. Al seu amic Vi-
dal, en una lletra transcrita a
L’assaig de la vida, li contava el

trasbals emocional que havia
suposat la intimitat viscuda
amb Madame Thevenot: “Li he
descobert mon ànima ansiosa
de companyia; ella, bona, her-
mosa, graciosa i intel·ligenta,
m’havia comprès i m’havia es-
timat. Jo crec que en son cor ni
son marit ni son fill no hi han
tocat tan profundament com
jo. Ademés, és una d’aquelles
dones escollides que té per
marit un home vulgar i un fill
casi un imbècil; ella ha sofert i
amb mi hi ha trobat moments
d’esplai i consolació”.

Amb tot, el 1905, després del
fracàs de l’estrena de la comè-
dia El noi mimat, Puig i Ferreter
tornà a fugir cap a França en
companyia, durant un temps,
del poeta Antoni Isern. El nou
periple per terres franceses el
dugué altra volta a casa de Ma-
dame Thevenot. La dama ena-
morada, escrita poc temps des-
prés, s’inspira en la tortuosa
experiència sentimental que
visqué l’autor amb aquesta da-
ma francesa. Influenciada per
la dramàtica ibseniana, La dama
enamorada dramatitza l’idil·li
viscut a terres franceses fins a
elevar-lo a la categoria de sím-
bol de l’amor d’una dona ma-
dura envers un jove tendre. A
diferència de La dama alegre, que
també ficcionalitza els amors
entre Madame Thevenot i Puig
i Ferreter, la nova peça extrema
la caracterització dels perso-
natges, aprofundeix en el con-
flicte i tensa el drama.

Protagonitzen La dama ena-
morada la vídua Lluïsa de Mo-
ran, propietària rural de la
Borgonya, i el jove Abel, un ca-
talà enèrgic i intel·ligent, alter
ego de l’autor. Abel, que ha fugit
de terres catalanes per cercar
aires nous, s’ha enamorat de

Lluïsa i ha congriat la gelosia de
Víctor, el fill d’aquesta. El con-
flicte passional esclata quan
Abel es nega a acceptar l’amor
maternal que li ofereix la dona
i reclama el “tot o res”. Lluïsa
ha descobert en Abel la vida
que se li brinda massa tard i,
temorenca de les convencions
socials, és incapaç de deixar-se
endur per la força de l’instint.
La gelosia de Víctor accentua la
tensió creixent i, un cop con-
sumat el lligam entre els
amants, precipita els esdeveni-
ments fins a la tragèdia: Lluïsa,
una morta en vida, es deixa
vèncer pel remordiment, el re-
cord del fill i els escrúpols mo-
rals, mentre que Abel tria l’op-
ció més vital d’ignorar el passat
i recomençar.

Com va indicar Domènec
Guansé a Abans d’ara. Retrats li-
teraris (1966), les primeres obres
de teatre de Puig i Ferreter són
“drames passionals, naturalis-
tes” amb personatges que viuen
“d’acord amb llurs passions
elementals, exempts de moral i
de remordiments”. La dama
enamorada era molt atrevida en
el seu temps: plantejava una
relació amorosa malvista soci-
alment i ho feia en uns termes
crus, directes, que esvalotaren
els sectors més puritans de la
crítica. Abel és un d’aquests
herois modernistes, tocat de
voluntat de poder, mogut per la
passió i la sensualitat, que està
disposat a tot i que defensa l’a-
mor sense atenuants. Lluïsa de
Moran, ben al contrari, tortu-
rada per tot el que la tenalla, es
debat entre la seva condició de
mare i d’amant i, feble d’esperit
com és, es deixa influir per un
ambient de supersticions i re-
núncies, convençuda que ha
d’expiar la seva culpa.

Molt més dilatada i desbor-
dada que les versions posteriors,
La dama enamorada de 1908,
d’una extensió inusual, és una
creació que s’insereix en el mo-
dernisme més abrandat. El per-
sonatge d’Abel és l’encarnació
d’un artista prototípic, un rebel
de les convencions socials, un
desarrelat de la seva terra, un
incomprès pels altres que s’alli-
bera de tots els lligams i tria la
vida autèntica. Deixa la gàbia,
reprèn el vol i, com els saltim-
banquis de L’alegria que passa,
s’escapa a l’aventura dels ca-
mins, en un viatge sense atura-
dor. Amb rivets melodramàtics i
guimeranians, aquesta primera
versió intensifica la impossibili-
tat de la relació entre ambdós
amants i les tribulacions de
Lluïsa després de l’enigmàtica
mort del fill.

La dama enamorada fou estre-
nada el 25 de novembre de
1908, al Teatre Novetats de Bar-
celona, per la Nova Empresa de
Teatre Català. El director d’a-
questa companyia, Adrià Gual,
deixà escrit a les seves memòries
Mitja vida de teatre (1957) que, en
aquells moments, Puig i Ferre-
ter era “un altre malalt, un ma-
lalt d’esperit robust i delerós de
victòries, que anava esmaper-
dut, refiat, és cert, de les pròpies
llums, però tanmateix cercant
arreu les llums veïnes, com és
humà, humaníssim, llums que
no sempre se li oferien fran-
ques... llums que potser no
existien on les invocava i que
nosaltres vàrem procurar de
promoure com esqueia als nos-
tres intents”. La inclusió de l’o-
bra en la temporada de l’em-
presa dirigida per Gual enlaira-
va l’autor a l’avantguarda tea-
tral del moment.


