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la pedagogia teatral a Catalunya
per Xavier Fàbregas

LA FORMACIÓ DE L’ACTOR
Un actor teatral no s’improvisa ; cal 
que, comptant amb una predisposició 
natural, l’actor se sotmeti a uns mèto-
des i assimili una sèrie de coneixements 
pràctics i teòrics, els quals li permetran 
de comprendre el sentit d’un text i pe-
netrar en la psicologia d’un personatge. 
La formació de l’actor es realitza de 
dues maneres : o bé entrant d’«apre-
nent» en una companyia — el que en 
argot teatral hom en diu «fer el meri- 
toriatge» —, o bé cursant els estudis 
en un centre d’ensenyament dramàtic. 
En l’actualitat, a casa nostra no hi ha 
companyies estables, i, per tant, al fu-
tur actor no li és possible d’aprendre 
l’ofici al costat de figures de prestigi 
que compten, si més no, amb el bagatge 
d’una llarga experiència. Pel que fa ais 
centres d’ensenyament, Barcelona en 
posseeix dos : l’Institut del Teatre, que 
depèn de la Diputació i, per tant, té 
caràcter oficial, i l’Escola d’Art Dra-
màtic Adrià Gual, enquadrada dins el 
Foment de les Arts Decoratives, que 
és privada. Ultra aquests dos centres, 
d’altres grups, amb una continuïtat més 
o menys sostinguda, tenen cura de for-
mar els actors per mitjà de cursets, i 
això no solament a Barcelona, sinó tam-
bé a les comarques.
Malgrat els esforços d’aquestes entitats, 
el balanç de la pedagogia teatral a Ca-
talunya és deficitari. Bé que comptem 
amb un nucli de directors competents 
els muntatges dels quals assoleixen so-
vint un nivell europeu, hom disposa 
d’un nombre limitat d’actors, i així no 
es estrany de veure com els actors que 
més sobresurten reben sol·licitacions de 
gairebé tots els grups independents, i 
tan aviat col·laboren amb un com amb un 
altre. Tot i així, veiem espectacles en 
els quals el meritori treball del director 
i el d’uns quants actors es veu perju-
dicat, a l’hora de valorar el conjunt, 
per la malaptesa d’algun dels intèrprets 
que manca, només, d’una preparació més 
solida i més sistemàtica. Tanmateix, 
tactor, en tant que professional, té 
uns problemes que les circumstàncies 
de la vida teatral a casa nostra rarament 
u permeten de resoldre : el seu treball 
a 1 escenari no li forneix els mitjans 
'uiicients de subsistència, i així ha d’al- 
ernar-lo amb d’altres feines que li ro- 

iVkr °res í Ibniten. Actors que el 
public considera professionals, i que en 

autèntic sentit del mot ho són d’una 
a-ra Plen.a, no poden desplaçar-se 
ra de la ciutat més que en ocasions

molt determinades, perquè d’altres obli-
gacions els lliguen. Només un esperit 
de sacrifici i de responsabilitat fa possi-
ble que aquestes persones estudiïn i es 
perfeccionin, i és per això que avui 
l’actor de teatre inspira un gran res-
pecte.

ADRIÀ GUAL
L’home que a casa nostra va tenir una 
visió més clara de la necessitat d’una 
tasca pedagògica en el camp del teatre, 
fou Adrià Gual. Ell va ésser el primer a 
conèixer, a través de les experiències 
fetes a París, el ferment de renovació 
que el teatre experimentava a final de 
segle, i el qui incorporà les noves tèc-
niques a Catalunya, malgrat la indife-
rència i l’escepticisme que trobà aquí 
entre la gent de la professió, salvades 
unes quantes excepcions, com la del di-
rector i actor Antoni Tutau, i la de la 
seva muller, Carlota de Mena. Així, si 
André Antoine aconsegueix obrir a Pa-
rís, el 1887, el seu «Théâtre Libre», i 
el 1898 Alexandre Lugné-Poë inaugura el 
«Théâtre de l’Oeuvre», Adrià Gual fun-
da, el 1898, el seu «Teatre íntim», pri-
mera realització d’una dilatada carrera 
d’home de teatre. Amb Adrià Gual no 
sols queda afermada a casa nostra la 
figura del director escènic, sinó que es 
modifica el concepte d’espectacle, el 
qual és concebut com un tot que conté 
el text, la interpretació, l’escenografia, 
els figurins i la música com a parts 
harmòniques recolzades les unes en les 
altres.
Adrià Gual era conscient que una reno-
vació del teatre havia d’ésser empresa 
per un equip de gent preparada, i això 
el menà a desenrotllar una tasca peda-
gògica amb una amplitud i una insis-
tència sense precedents. Així, el 1913 
funda l’Escola d’Art Dramàtic, de la 
qual sortiren ben aviat actors molt no-
tables — Maria Vila i Pius Daví en po-
den ésser un exemple, recent encara en 
el nostre record —, convoca concursos 
per estimular els autors joves, etc. Mal-
grat aquest esforç, la incomprensió ciu-
tadana que es deixa sentir a diversos 
nivells, i la inexistència d’uns organis-
mes públics preocupats per la cultura, 
condemnen la tasca pedagògica duta a 
terme per Adrià Gual, i també la reno-
vació que se’n desprèn, a un sector li-
mitat del nostre teatre. Cal esperar 
l’adveniment del govern de la Genera-
litat perquè Adrià Gual vegi el seu 
treball emmarcat dins el pla d’una po-
lítica cultural coherent, la tònica prin-

cipal de la qual fou la fe en el poble 
i un sentit autèntic de servei ; llavors 
l’Escola d’Art Dramàtic es converteix 
en la Institució del Teatre, és fornida 
de mitjans materials suficients, la seva 
biblioteca i el seu arxiu són enriquits, 
i hom inicia les publicacions de la Ins-
titució, reflex de l’activitat efectuada 
en les diverses branques de la investi-
gació dramàtica, i que només la seva 
curta durada i els esdeveniments poste-
riors assoliren de malmetre. A més de 
les memòries de secretaria, que com-
prenen els cursos celebrats dé 1913 a 
1937, i del volum del Congrés i Exposi-
ció Internacional del Teatre die 1929, 
la Institució publica una «Biblioteca 
Teatral» que acull textos de Joan Mara- 
gall i de Ferran Soldevila, entre els au-
tors catalans, i Vildrac, Puixkin, Goe-
the, Tagore i Dostoievski, entre els es-
trangers. Apareixen dues sèries d’«Es-
tudis», amb un total de vint-i-quatre 
títols, entre els quals destaquen Con-
sideracions sobre les interpretacions dels 
personatges de Shakespeare, de M. Mo-
rera i Galícia, L'estudi de la ciència del 
teatre a Alemanya, de Hans Knudsen, 
T eatres particulars de Barcelona al 
XVIIL segle, de Francesc Curet, i En 
Rossinyol que jo he tractat, de Prudenci 
Bertrana.

VICENÇ-JOAQUIM BASTÜS
Aquestes notes esparses sobre la peda-
gogia teatral a Catalunya quedarien in-
completes si no evocàvem la figura, 
avui oblidada, de Vicènç-Joaquim Bas- 
tús. Ell és l’autor del primer text apa-
regut a casa nostra adreçat a la forma-
ció d’actors i de directors, el Tratado 
de declamación o arte dramático, apa-
regut el 1833, i ampliat i reeditat el 
1848 i el 1865 amb el títol de Curso de 
declamación o arte dramático.
Vicenç-Joaquim Bastús fou un polígraf 
infatigable. Nasqué a Tremp el 1799, 
i va cursar la carrera de Farmàcia, bé 
que després es dedicà a la literatura i 
a l’arqueologia ; fou membre de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelo-
na, de la de Ciències Naturals i Arts, 
de la mateixa ciutat, de l’Institut His-
tòric de França, de la Societat Filomà- 
tica de Perpinyà, Arca de Roma amb 
el nom d’Irénio Tespiano, etc. Publicà, 
entre altres obrés, un Diccionario his-
tórico - enciclopédico (1828 - 1833), una 
Historia de los Templarios (1834) i un 
Memorándum anual y perpetuo de to-
dos los acontecimientos naturales o ex-
traordinarios, históricos, civiles y reli-
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giosos (1855-1856), i també un bon nom-
bre de memòries de caràcter erudit i 
tècnic : Memoria sobre las máquinas 
de vapor (1885), Memoria sobre la goma 
elástica (1837), etc. El 1839 fou nome-
nat director de la càtedra de Declamació 
del «Liceo Filarmónico-dramático barce-
lonés de Isabel II», i el 1853 va ésser 
censor de teatres. Morí a Barcelona 
el 1873.
Per la seva formació, Bastús fou un 
il·lustrat. En escriure el Tratado, bé que 
no l’esmenta, sembla que coneixia ja 
la Paradoxe sur le comédien, de Dide-
rot, obra que havia romàs inèdita a la 
mort del seu autor i que no fou estam-
pada a París fins al 1830 ; almenys el seu 
concepte del teatre, sobretot el de la in-
terpretació, ofereix nombrosos punts de 
contacte amb els enunciats de l’enciclo-
pedista francès. El Tratado de Bastús, 
però, és una obra completament original 
estructurada de manera sistemàtica i, 
defugint qualsevol temptació polèmica, 
escrita amb esperit pedagògic. Tant al 
l'ratado de 1833 com al Curso de 1848, 
Bastús es mostra enemic dels abranda- 
ments romàntics i propugna, tant en la 
interpretació com en l’escenografia, una 
relativa contenció que, en algun mo-
ment, és formulada d’una manera que 
gairebé gosaríem dir naturalista. .Així, 
diu, cal que els escenògrafs estiguin as-
sabentats dels estils arquitectònics i que 
posseeixin prou coneixements de botà-
nica per a no incórrer en errors bé en 
realitzar decoracions que hagin de re-
presentar edificis, bé en dissenyar pai-
satges. I el mateix fa pel moblatge de 
l’escena, per la indumentària dels ac-
tors, i per tots aquells elements que in-
tervenen en el muntatge.
L’autor afegeix, després de recomanar 
rapidesa en el canvi de decoracions i 
donar alguns consells sobre la instal·la-
ció dels llums, que el teló de boca ha 
de representar una cortina, car és ina-
dequat de pintar-hi arbres, edificis, ho-
mes, etc., «la qual cosa té molta ana-
logia amb els sorprenents canvis i mu-
tacions de les comèdies de màgia i 
d’altres drames models de mal gust» 
(possible al·lusió als primers drames 
romàntics). Aquesta pruïja «naturalis-
ta» queda remarcada en un paràgraf 
del Tratado dedicat a la interpretació 
i que, curiosament, Bastús suprimí en 
el Curso: «Rarament li serà permès a 
l’actor, fins i tot en els aparts, d’adre-
çar la paraula al públic. Així com un 
actor no ha d’oblidar mai que es troba 
davant un públic respectable, religiós 
i morigerat, d’altra banda ha de fi-
gurar-se que no existeixen per a ell 
més que les persones que prenen part 
a l’acció, i que en el lloc que ocupava el 
teló hom hi ha aixecat un mur que 
el separa enterament del públic». Cal-
dria que passessin el romanticisme i 
les seves derivacions perquè Antoine 
formulés altra vegada el principi de la 
quarta paret que, amb tanta claredat, 
Bastús anunciava ja el 1833. Esmentem 
encara que Josep Yxart, a l’obra El 
año pasado (1887), cita un paràgraf del 
Curso de Bastús on aquest demana que 
el crític presti una atenció més gran 
al treball de l’actor, a fi d’ajudar-lo en 
la seva comesa, desig del qual Yxart 
es ta ressò. — XAVIER FÀBREGAS.

CRONICA
DELES
ESTRENES
L'HOMENATGE A
POMPEU FABRA:
PIGMALIÓ
Els actes del centenari de Pompeu 
Fabra tingueren la seva cloenda al 
teatre Romea (17-11) amb la repre-
sentació única de Pigmalió, de Ber-
nard Shaw, en l’adaptació lliure de 
Joan Oliver. L’homenatge del teatre a 
Fabra, si calia, podria trobar diverses 
justificacions: l’ocasional participa-
ció del filòleg a les tasques escèniques 
en qualitat de traductor durant la se-
va joventut, però, per sobre de tot, la 
funció del teatre en tant que manifes-
tació de paraula viva, d’idioma en 
exercici, davant la qual fracassen tots 
els experiments de laboratori si no sa-
ben trobar la vena de l’expressió po-
pular. Durant el segle passat, el nostre 
teatre es ressentí de la falta d’una 
codificació idiomàtica: els gramàtics 
de la Renaixença, malgrat llurs esfor-
ços, no van assolir d’elaborar un idio-
ma literari alhora culte i viu ; llur ten-
dència arcaista portà els homes de 
teatre a bandejar les recerques eru-
dites i a decidir-se per l’idioma que 
tenien a mà, tot admetent-ne les in-
suficiències : «el català que ara es par-
la», segons la gràfica expressió de 
Frederic Soler, fou la solució, carre-
gada d’un empirisme de bona fe, que 
adoptaren com a via d’emergència. 
Entre l’idioma d’Emili Vilanova, so-
vint anotat taquigràficament als bar-
ris menestrals de Barcelona i traslla-
dat a l’escena, i el llenguatge réinven-
tât i una mica grandiloqüent de les 
primeres tragèdies en vers de Guime-
rà, hi ha un divorci perillós, que avui 
la nostra oïda resol quasi sempre a 
favor del primer. Hem d’arribar a les 
traduccions de «L’Avenç», cada vega-
da més influïdes per Pompeu Fabra, 
perquè la tasca de síntesi de l’idioma 
— una síntesi que mai no va suposar 
empobriment, sinó el contrari— re-
percutís sobre el teatre que, de tots 
els gèneres literaris, era, sens dubte, 
el que més la necessitava. A partir 
d’aquesta síntesi fabriana, el nostre 
idioma es converteix en una eina fle-
xible on totes les notes, de les més 
greus a les més agudes, troben el dia- 
pasó corresponent. La tria de Pigma-
lió per a la sessió d’homenatge a Fa-
bra ha estat la conseqüència —hom 
ens deia en el programa de mà— de 
dues consideracions favorables: «que 
Joan Oliver havia “nostrat” l’obra, en 
la seva admirable versió, fins al punt 
de situar-ne l’acció ara i ací, i sobre-
tot que Pigmalió incideix molt més 
que no cap obra del teatre català i pro-

bablement del teatre modern en ge-
neral, en el problema de la llengua».
En efecte, a partir del problema de 
la llengua, o més concretament, de la 
fonètica, Shaw ens fa algunes preci-
sions: que cada comarca, en un radi 
no major de trenta quilòmetres, pos-
seeix una parla específica i, sobretot, 
que cada classe social la posseeix tam-
bé. Per a fer-nos penetrar dins el seu 
joc, Shaw ens proposa dues criatures 
de ficció, la senyoreta Doolittle (Ro-
seta Fernandes en l’adaptació de Joan 
Oliver), que serà sotmesa a un expe-
riment fonètic, i el professor Higgins 
(Martí Jordana), el tècnic capaç de 
provocar la mutació fonètica de l’an-
terior. Doolittle-Fernandes passarà, en 
sis mesos, d’ésser una florista amb 
una pronúncia i un lèxic barroers, a 
ésser una persona capaç de fer-se amb 
Télite del país, sense que ningú sos-
piti la seva extracció social ni el seu 
dèficit de cultura. L’experiment com-
porta algunes consideracions que a 
r'obra només queden insinuades però 
que són les que en definitiva li donen 
gruix.
Hom ens proposa en primer lloc la 
possibilitat que un individu pugui sal-
tar d’una classe social a l’altra si de 
veres s’ho proposa i té, a més, un ex-
pert que l’assessori; aquesta possibi-
litat, no ens enganyem, és un mite 
molt car a la societat burgesa, és el 
mite de «de venedor de periòdics a 
president dels Estats Units» que, de 
moment, no s’ha produït encara. Però 
en tot cas suposa un atac fet en nom 
de la moral de l’èxit i de la lliure com-
petència per un autor com Shaiv 
—■ purità i socialista -— a la mentali-
tat aristocràtica de les élites post- 
victorianes: la noblesa, ve a dir Shaw, 
no es basa en la puresa mil·lenària de 
la sang, sinó en unes minúscules ru- 
gositats de la gola que hom pot ad-
quirir amb uns mesos de gimnàstica 
adequada. En aquest sentit l’obra pot 
ésser presa com un al·legat demòcrata 
—■ en el tradicional sentit anglosaxó 
de la democràcia —, sobretot si tenim 
en compte que Shaw no tenia altre 
punt possible de referència, car l’obra 
fou estrenada el 1914, tres anys abans 
de la Revolució d’Octubre.
Pigmalió presenta en segon lloc els 
perills del desclassament; la senyore-
ta Doolittle deixa de pertànyer a la 
seva classe però no assoleix d’inte- 
grar-se dins aquella les formes de la 
qual ha adquirit. Shaw es renta les 
mans pel que fa a l’esdevenidor de la 
seva protagonista; es nega a perllon-
gar l’experiment més enllà dels límits 
estrictes de la ficció escènica i a for-
mular vaticinis. A l’escrit que afegí a 
l’edició definitiva de Pigmalió abomina 
dels finals feliços amb què el roman-
ticisme rosa vol cloure les comèdies 
de consum. Aquesta inhibició de l’au-
tor provoca un cert grau de perplexi-
tat que, sens dubte, Shaw recercava 
d’una manera conscient ; tot i així, pe-
rò, el drama resta ambigu. ¿És possi-
ble la «fugida» individual de la classe 
a la qual hom pertany? ¿Fins a quin 
punt la societat capitalista i, per tant 
classista, està en condicions de reab- 
sorbir el trànsfuga? ¿Quines perspec-
tives d’adequació pot oferir-li? Pef a
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