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Francesc Massip El TNC ret un doble homenatge a Puig i
Ferreter i a Ibsen amb Aigües encantades,
símbol de la topada entre tradició i progrés

Un sapastre genial

D
ijous vinent, el TNC
presenta el seu segon
Puig i Ferreter: Aigües
encantades, dirigida
per Ramon Simó. La

tria permet una doble carambola
perquè no només s’homenatja l’ar-
riscat autor en el cinquantenari
de la seva mort al febrer de 1956
a l’exili parisenc, ans de retruc se
celebra el centenari d’Ibsen, en la
mesura que Aigües encantades
(1907) és l’aclimatació a la cultu-
ra catalana d’Un enemic del poble
(1882). Puig i Ferreter va ser el
dramaturg més inquiet, combatiu
i discutit del primer terç del segle
XX. Arola Editors ha publicat en
sis volums el Teatre complet de
Puig, a cura de Guillem-Jordi Gra-
ells, on s’apleguen fins a 35 peces
escrites entre 1903 i 1936.

L’obra de Puig es genera en el
dinàmic context del Modernisme,
i es fa eco de les novetats teatrals
europees gràcies a les estades de
l’autor per França, i especialment
París, llavors el principal altaveu
de la renovació artística occiden-
tal. Les seves estrenes sovint van
estar envoltades d’escàndol per la
gosadia dels conflictes que plante-
java i la potència dels seus perso-
natges inconformistes i trans-
gressors, particularment xocants
entre la benpensant societat ca-
talana de l’època, encara tan rose-
gaaltars. Amb 22 anys es va donar
a conèixer amb una singular i in-
novadora La dama alegre (1903),
que el 1923 es presentaria, en
francès, al temple del simbolisme,
el Théâtre de l’Oeuvre, i, en caste-
llà, a Madrid, d’on va ser immedi-
atament retirada per immoral
gràcies a protestes semblants a les
que divendres passat s’organitza-
ren enfront del Teatro Alfil contra

‘Aigües encantades’ de Puig i Ferreter suposa l’aclimatació a la cultura catalana d’‘Un enemic del poble’ d’Ibsen ■ PERE VIRGILI

un espectacle considerat irreve-
rent de Leo Bassi. Passen els se-
gles i la caverna tan fosca com
sempre! Tampoc ha canviat gaire
aquell ambient teatral rendit al
públic més adotzenat que Puig sa-
tiritzava a l’autoparòdica farsa Un
home genial.

Puig i Ferreter conrea un teatre
d’idees i passions, fervorosament
compromès amb la societat, amb
un desenvolupament analític dels
comportaments i les emocions
que presideixen la vida dels per-

sonatges, rere els camins oberts
per Gorki i Ibsen, amb traces epi-
sòdiques de Txèkhov, Strindberg,
Shaw o Pirandello. Escriptor tor-
rencial i incòmode, va patir la mar-
ginació i el menyspreu per part de
la intelligentsia conservadora a
causa de la seva atrevida denúncia
contra el sistema i la caduca moral
catòlica, amb peces tan insòlites
com El gran Aleix (1912), on la se-
xualitat es presenta en tota la seva
cruesa. L’adveniment del Noucen-
tisme contribuí a arraconar-lo, mal-

grat els intents de l’autor–que volia
arribar al gran públic–d’adoptar les
noves formes amb el conreu del
vers, l’alta comèdia burgesa o la co-
mèdia sentimental i amb la radical
revisió de La dama enamorada.

Si Domènech Guansè el qualifi-
cava de “Caliban necessari per tal
que una cultura no esdevingui
massa conformista”, Josep Pla
se’n fotia titllant-lo de “gran dra-
maturg que no féu mai cap
drama” i de “gran literat que no
sap escriure”.

Puig conrea un
teatre d’idees i
passions, amb
vocació innovadora i
resultats desiguals
però potents

Quadern de teatre

De la teoria a la política
@ A banda de la seva ingent pro-
ducció creativa que abasta el tea-
tre, la novel·la, el periodisme i la
dietarística, Joan Puig i Ferreter
va ser un penetrant analista de la
realitat escènica del país. Les
seves reflexions teòriques, parti-
cularment a la conferència L’art
dramàtica i la vida (1908), apos-
ten per un teatre arrelat a la rea-
litat, atent a desvetllar l’essència
de la veritat, i amb la missió d’es-
devenir una eina útil per a la
transformació de la societat.
L’autor defensa la sinceritat del
dramaturg que ha de prendre saó
en la seva pròpia experiència i ha
de defugir la vanitat, l’aplaudi-
ment i la lloança, i arremet contra

el teatre com a negoci que llisca
pels camins de la frivolitat, l’opor-
tunisme i l’èxit fàcil.

Malgrat la ingenuïtat d’algunes
de les seves apreciacions, Puig i
Ferreter es planteja qüestions
crucials que no han perdut cap vi-
gència avui en dia, com l’educació
estètica del públic teatral, la des-
orientació que pateix l’audiència
popular sovint mantinguda en
una calculada ignorància, el des-
interès de les elits intel·lectuals
envers el teatre, la servitud de
l’art dramàtic en mans de merca-
ders sense altre interès que el
guany immediat o el paper de
guia que hauria de fer, i no fa, el
crític teatral. Aspectes que que-

daran reflectits en l’exposició
que, amb motiu de l’estrena di-
jous vinent d’Aigües encantades,
es mostrarà al TNC.

Sota el títol Puig i Ferreter, l’es-
criptor apassionat, l’exposició re-
corre la figura de l’autor de La
dama enamorada com a drama-
turg, novel·lista i polític, perquè si
de jove Puig i Ferreter havia man-
tingut contactes amb l’anarquis-
me, el 1931 és elegit diputat per
Esquerra Republicana a les Corts
de la Segona República i després
al Parlament català, i va ocupar di-
versos càrrecs de responsabilitat
al govern de la Generalitat, en co-
herència amb la seva actitud d’es-
criptor compromès.El TNC ja havia dut a escena ‘La dama enamorada’ ■ ARXIU


