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Arola edita el teatre complet de 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

Pocs dies abans d’estrenar La
dama enamorada, Puig i Ferre-
ter pronuncià una conferèn-
cia amb el títol L’art dramàtica
i la vida, al Teatre Novetats, el
8 de novembre del 1908, dins
d’un cicle organitzat sota la
direcció de Gual. La teoritza-
ció que hi feia és molt revela-
dora per comprendre la idea
messiànica que tenia de la
“missió” de l’escriptor i de la
literatura i, alhora, la poètica
que hi ha al rerefons de les
seves primeres peces teatrals.
Puig i Ferreter brinda a L’art
dramàtica i la vida, com havia
fet també en part a Diàlegs
imaginaris (1906), les beceroles
del dramaturg modernista i,
en una significativa amalga-
ma, fusiona aspectes dels cor-
rents naturalista i simbolista.
L’escriptor hi era concebut
com “el gran vident, l’inter-
mediari entre el món misteri-
ós i ocult i el món visible” que,
tot prenent-ne l’essència, feia
de la realitat “una obra bella,
harmònica, humana i moral”.

Per a Puig i Ferreter, l’es-
criptor ha de confessar, en la
seva creació, les idees i els
sentiments que li ha fornit
una vida viscuda amb pleni-
tud. Ha de saber transmetre el
caràcter heroic de la realitat,
perquè és un Home que expe-
rimenta les passions nobles,
els anhels de la humanitat, el
dolor i l’alegria dels altres ho-
mes. El creador n’és el con-
ductor, l’instructor. Per això
ha de lliurar-se, en cos i àni-
ma, a la seva obra artística
que, sense esforç ni artifici,
brolla de la seva inspiració. De
tots els gèneres literaris, el te-
atre és el que sedueix més
l’autor d’Aigües encantades, ja
que no tan sols “parla als sen-
tits” i penetra en la vida, sinó
que arriba amb més facilitat al
poble. Shakespeare i Ibsen,
dos dels autors venerats, han
convocat les passions eternes i
les experiències compartibles
en què s’emmirallen els es-
pectadors de totes les èpoques.

El teatre és, segons Puig i
Ferreter, l’aliment espiritual,
el temple sagrat en què el po-
ble se sadolla de les essències
eternes. El teatre ha d’erigir-se
en una força creadora, trans-
formadora. El dramaturg no
es pot acontentar a fer viure
els seus consemblants a les
taules, sinó que també ha
d’interessar-se pel seu perfec-
cionament. Malgrat això, la
situació de l’escena catalana
era molt lluny de l’ideal: el
públic estava desorientat, la
crítica no feia la seva funció de
guiadora i el fals patriotisme
ofegava la vida intel·lectual.
Calia endegar, sense covardi-
es, una “obra de sanejament”
que fes triomfar la sinceritat i
la veritat. Calia que l’art dra-
màtica ressucités amb tota la
seva força i esplendor, a fi que
el poble hi trobés “esplai i
educació”, hi veiés exalçada la
noblesa de l’existència i hi
admirés un heroi en què s’en-
carnessin les accions heroi-
ques dels homes.

ESSÈNCIES BIOGRÀFIQUES
Aquesta és, en síntesi, la seva
poètica en el període en què
escrivia i estrenava les obres
més representatives de la pri-
mera etapa com a dramaturg
(Aigües encantades, La dama ena-
morada). La majoria de les pri-
meres peces evidencien l’estre-
ta vinculació entre l’art i la vi-
da, ja que, per escriure-les, Puig
i Ferreter s’inspirava en les “es-
sències” de la mateixa biogra-
fia. No obstant això, la realitat
viscuda, passada pel sedàs de la
imaginació creadora, es trans-
forma del tot, fins a convertir-se
en una obra artística dotada de
bellesa i d’harmonia. La dama
enamorada és una bona mostra
d’aquesta alquímia entre les
experiències viscudes i la lite-
ratura. Però l’odissea per terres
franceses també fou recollida a
Camins de França (1934), una ex-
traordinària autobiografia no-
vel·lada de la infantesa, adoles-
cència i joventut de Puig i Fer-
reter.

Camins de França reflecteix
molt bé com es produeix la
transfiguració en literatura de
les peripècies viscudes a la re-
cerca d’experiències intenses
per afaiçonar el caràcter i en-
riquir la sensibilitat. Puig i
Ferreter, assedegat de conèi-
xer el món i els homes, vivia
en la seva pell l’efervescència
modernista més idealista. El
seu vagabundeig per terres
franceses, entès com un “a-
prenentatge de la vida”, és
amarat d’una pila de lectures
i segueix l’exemple de Màxim
Gorki. Entre les moltes refle-
xions sobre la finalitat de el
dramaturg anota a Camins de
França com se serveix de la re-
alitat: “No pas anant a la caça

del document amb el carnet
de notes a la mà, sinó aprofi-
tant les coses que he viscut o
que m’han impressionat
profundament i que han res-
tat dintre meu amb tots llurs
colors, en aquell fons d’ex-
periència humana que,
transposat per la imaginació
i la fantasia, és el tresor vital
de l’artista. [...] Tot el meu
realisme, del qual de vegades
se m’ha acusat, ha estat
sempre aquest: aprofitar ele-
ments de realitat que han
vingut, com per ells sols, a
l’hora oportuna, i de molt
lluny de vegades o de molt
endins, a donar pes i consis-
tència a les meves imagina-
cions i fantasies”.

Després de l’estrena d’Aigües
encantades i La dama enamorada,
totes dues amb una forta em-
premta ibseniana, Puig i Fer-
reter temptà diverses formes
dramàtiques d’estètiques molt
variades. El seu propòsit era
sacsejar el teatre català, reno-
var-lo amb peces belles i pro-
fundes que fossin un mirall de
les passions eternes. I, com a
dramaturg en actiu, aspirava a
obtenir el reconeixement de-
finitiu per veure acomplerta
la seva quimera. Així, en la lí-
nia del teatre d’Ignasi Iglésias,
a Drama d’humils (1909) oferí
una estampa gorkiana que
mostrava la penúria d’una fa-
mília pobra d’un poble del
Camp de Tarragona. Una de
les filles, la més menuda, ago-
nitza a causa de la mala ali-
mentació i l’excés de treball a
la fàbrica on, de ben jove, ha
treballat per un jornal de mi-
sèria i unes condicions infra-
humanes. A La innocent (1910),
per contra, assajà una desa-
fortunada tragèdia històrica,
escrita en vers, que situa l’ac-
ció en un castell del Pirineu
català a les acaballes del segle
XVII. Dorotea, una noble jove i
bella, és víctima d’una viola-
ció comesa per un home que,
tot perpetrant un incest, es
venja d’un afront antic. A El
gran Aleix (1912), finalment,
retorna a l’experiència fran-
cesa a través d’un personatge
vitalista, passional, donjoa-
nesc que es fa admirar per
tothom, mentre que la seva
dona cova un odi profund
contra ell. La peça s’inspira en
un episodi viscut a la Camarga
provençal que recuperà in ex-
tenso a Camins de França.

CANVI DE RUMB
Com en el cas de Josep Pous i
Pagès, la poca acollida de les
seves propostes l’emmenà, en-
torn de 1916, a reconduir la
seva escriptura teatral cap a
una nova orientació estètica.
Aquest canvi de rumb obeïa a la
necessitat de deixar enrere l’i-
deari modernista i sintonitzar
amb els aires noucentistes que
bufaven aleshores. Tanmateix,
el fracàs d’algunes provatures
confirmaren les dificultats per
adaptar-se a les noves circums-
tàncies. Decebut del teatre, de-
cantà la seva ploma cap a la
novel·la: “Jo en les meves obres
–afirmava a Ressonàncies
(1942)– era un solitari, gairebé
un indesitjable, un gat perdut
entre les bótes, com diuen en el
meu Camp de Tarragona, i fi-
nalment vaig perdre la vocació
i àdhuc el gust d’insistir i de
lluitar. Quan després d’uns
anys de silenci vaig tornar al
teatre, confesso que fou amb el
desig d’agradar, de tenir èxit,
àdhuc de guanyar-hi diners,
però per això no vaig tenir prou
habilitat, ni malícia, ni talent.
Llavors en el teatre em vaig
sentir perdut, jo no agradava;
com més volia agradar més
malament ho feia, havia perdut
realment el meu camí, m’havia
renegat a mi mateix, vaig esde-
venir un autor fracassat. Només
amb la novel·la em vaig saber
recobrar, sense pensar en el
públic, ni que al món fos”.

Una col·lecció necessària
➤ Arola publica el primer volum del Teatre
complet de Puig i Ferreter dins de Biblioteca
Catalana, que ha aparegut amb les Tragèdies
de Víctor Balaguer, que estrena la nume-
ració de la col·lecció. Presentada en el marc
de la Setmana dels Premis Literaris Ciutat
de Tarragona, la col·lecció vol contribuir a
recuperar les obres d’escriptors reconeguts
que no hagin gaudit de reedicions. El pro-
jecte entronca amb empreses editorials si-
milars que es plantejaren també la revisió
del llegat literari, com ara la Biblioteca Selec-
ta, l’Antologia Catalana o la MOLC. Pel seu di-
rector Magí Sunyer, “la col·lecció neix amb
la idea de posar a l’abast dels lectors textos
que les circumstàncies de la cultura cata-
lana han impedit que fossin reeditats de
manera normal, sense repetir, per tant,
aquells que ja es poden trobar en col·lecci-
ons similars, si no és perquè formen part de
sèries que publiquem completes”. De fet,
per seleccionar es tindrà en compte la
manca d’edicions, però també es vetllarà
per la qualitat i l’interès actual de les obres
com a criteris bàsics. Davant del risc d’ex-

cessos canonitzadors, Sunyer adverteix que
“no es tracta d’establir un cànon, sinó que
els lectors puguin accedir a obres interes-
sants i de qualitat. És evident que els llibres
que s’hi publiquin hauran de reunir els
requisits de perdurabilitat i qualitat que
s’acostumen a relacionar amb la denomi-
nació clàssic, però és preferible treure-hi
transcendència i gravetat i donar l’oportu-
nitat al lector perquè judiqui”. En aquest
sentit, Puig i Ferreter entraria de ple en la
nòmina dels clàssics, “tant per bona part de
la seva obra dramàtica com per gran part
de les novel·les. Escriu un català net, ric i
elegant i planteja unes qüestions de valor
universal que tenen el mateix interès avui
que quan es van escriure: la llibertat, l’a-
ventura, la passió, la rebel·lia”. Les edicions
de Puig i Ferreter i de Balaguer es secunden,
en una primera fase, amb la publicació de
l’extensa obra de Pin i Soler. La llista de tí-
tols està encara oberta. Cada volum o cada
sèrie és a cura d’especialistes reconeguts
(Guillem-Jordi Graells, Pere Farrés, J.M. Do-
mingo) que signen els estudis introductoris

i l’edició actualitzada de les obres i n’asse-
guren l’exigència científica. Com afirma
Sunyer, la col·lecció ha volgut fer accessible
a un públic ampli llibres ben editats. La
iniciativa pot contribuir a trencar el male-
fici a què semblen destinats els clàssics de
la literatura catalana, tot i l’existència de
dues col·leccions gairebé homònimes de
d’Edicions 62 i Proa. De tant en tant, amb
comptagotes i llargues intermitències, es
redescobreixen autors i obres representa-
tius. Passada la febrada de la recuperació,
tanmateix, tornen a enfonsar-se inelucta-
blement en l’oblit o en la més completa
fossilització. No hi ha una continuïtat
que asseguri la pervivència i permanèn-
cia dels llibres que haurien d’integrar
l’actiu cultural dels clàssics. Deu ser que
la cultura tampoc no va gaire a l’hora
respecte a les seves possibilitats de su-
pervivència i, tocada d’envaniment,
fluixeja de memòria i generositat. Per
això projectes com el d’Arola han de sa-
ludar-se amb alegria, com un regal per
als qui encara tenen deler de llegir.


