
TROS DE PAPER
dues notes sobre teatre

per Joan Oliver

UN LLIBRE DE PES
Gràcies a la gentilesa de Tomàs Tebé, director literari 
d’Editorial Aedos, acaba d’entrar a la meva biblioteca 
i ara tinc obert davant els ulls un volum formidable. L’he 
sospesat, l’he fullejat tot admirant-ne els documents grà-
fics que l’il·lustren, n’he llegit els capítols que m’han sem-
blat més suggestius pel tema que tracten o per l’interès 
particular que em desperten els epígrafs. Parlo de la 
Història del teatre català de Francesc Curet.
Sí, és un llibre que ja a primera vista impressiona, fa 
respecte. I la profusa il·lustració que abassega potser la 
meitat de les seves superfícies, impresa en negre, en un 
color o a tot coloí' i en les més diverses grandàries, que 
van des del cul-de-llàntia fins a la pàgina sencera, exer-
ceix de seguida una poderosa atracció. Estic segur que 
un gran nombre dels gravats són reproduïts per primera 
vegada.
I el text?, em direu. El text no el puc jutjar. Encara no 
el conec totalment i, d’altra banda, el judici literari no és 
aquí feina meva. Com tampoc no qualificaré en cap sentit 
la presentació i la compaginació. Aquesta nota només té 
un objecte : cridar l’atenció dels meus lectors sobre un 
llibre que ressenya la realitat del teatre català des dels 
temps medievals fins als nostres dies, i fer saber als qui 
no ho saben que el seu autor, el veterà Francesc Curet, 
ha dedicat gran part de la seva llarga vida a investigar 
la història de la nostra escena : el seu primer treball 
sobre la matèria data del 1914, com aquell qui no diu 
res! I el seu llibre El arte dramático en el resurgir de 
Cataluña, del 1917, és una relació cronològica força com-
pleta de la matèria — la primera, i fins aquest any Túni-
ca—; per això ha estat, durant molts decennis, un text 
indispensable a tots els estudiosos del nostre teatre, els 
quals Than buscada afanyosament per les llibreries de vell.
Avui Francesc Curet ens fa present dels fruits definitius 
duna dilatadíssima, laboriosa i honrada recerca, i la suma 
de la seva informació, sempre represa i posada al dia, 
em sembla difícilment superable. Constitueix, sens dubte 
i en el pitjor dels casos, un riquíssim magatzem de dades, 
de notícies, de records. Ara bé, pel que n’he llegit, m’ado- 
no que l’autor s’allarga i es recrea en l’exposició de la 
gran època històrica de l’escena catalana, la de les figures 
Que van atraure i apassionar les multituds, autors i ac-
ers que avui ja pertanyen a la nostra modesta mitologia, 
n canvi, a partir de la guerra, la ressenya es torna lleu-

gera i breu i hom observa que en arribar-hi, Curet, pru-
. ent recolza més que mai les seves avaluacions d’autors 

obres en textos estrictament contemporanis. Ens sem- 
v a molt natural i quasi inevitable que sigui així. Curet
Ra Vlure entranyablement l’esclat dels drames guimera- 
. •ans j conegué de prop, a través dels qui en foren tes- 
cat°pls’ e^s èxits de Frederic Soler. Per a ell el teatre 
1> ala era> i és encara, allò. Cal, doncs, que acceptem 
t ra aP°logètica amb què envolta els gegants de la nos- 
teates?na’ * superficialitat amb què reporta el fenomen 
libr13 Postsa8arria- Cal Que li perdonem aquest desequi- 
ciup1’ s°kretot si som objectius i reconeixem sense embuts 
ben a^ues^s darrers trenta anys el nostre teatre ha llevat 
tots iïlagres collites ; les causes radicals de tanta pobresa, 

es coneixem: els càstigs atuïdors de la guerra i de

la postguerra i la davallada general, pertot, de l’art dra-
màtic aculat per l’esplendor del cinema ; però no oblidem 
que d’altres causes de Tactual prostració, cal atribuir-les 
només a la nostra manca d’impuls creador i a la nostra 
deixadesa. Era ben difícil, doncs, que Francesc Curet, 
format plenament en els gustos d’una altra època, sentís 
revifada la seva curiositat i menys encara el seu entu-
siasme davant els resultats minsos i indecisos dels darrers 
temps. Fins i tot un meteor tan voluminós i tan durador 
com l’anomenat Joan Capri, deixa al nostre autor si fa 
no fa impassible; el toca‘només per damunt. No és pas 
Tart de Joan Capri —en faríem la juguesca— elque pro-
mou l’aquiescència de Francesc Curet ; com tampoc •— cal 
dir-ho?—, en una direcció oposada, el de Joan Brossa.
Amb tot, la Història de la qual parlem arriba fins a les 
més recents activitats d’un Pedrolo o d’un Ricard Salvat, 
senyals encara vacil·lants d’una renaixença, d’un possible 
aggiornamento, que la minoria de sempre — desorientada 
i impotent— desitja i espera.
El colofó del llibre és una crida al públic, del qual, segons 
Curet, depèn sobretot la perdurabilitat i el refloriment 
teatral d’aquest país. Des del cim de la seva edat, l’autor 
es mostra optimista i benèvol i assegura que comptem 
amb «autors estimables», amb «actors de mèrit» i amb 
«emprenedors homes de teatre»... Per això crida el pú-
blic a formar. I també a les «més altes corporacions pú-
bliques», que són les que han d’acabar de fer el pes amb 
munificents subvencions...
Resumim: el treball mantingut per l’autor, sense defa-
llences, durant més de mig segle i l’esforç d’una editorial 
que s’ha arriscat a donar-li cos en un volum extraordi-
nari, mereixen la nostra gratitud i el nostre aplaudiment. 
I l’abundor quasi exhaustiva del text, tan ben acompanyat 
i enriquit per una il·lustració d’un interès i una amenitat 
francament immillorables, han de posar en joc la cobe-
jança de molts lectors —catalans i no catalans: la co-
bejança irreprimible de posseir aquesta obra magna. (Per 
la meva banda, pretenc haver-me-la guanyada amb la 
present nota. Gangues de l’ofici.)

«AMICS I CONEGUTS» I LA NÚRIA ESPERT
Quan aquest comentari sortirà a la llum, el modest ressò 
que ha aconseguit l’espectacle que la Núria Espert pre-
sentà al Poliorama, haurà cessat en absolut. Però m’adono 
que parlar de ressò, en aquest cas, és excessiu. Quant al 
públic, hauria de parlar d’indiferència, i quant a la crí-
tica — salvo, és clar, les excepcions de rigor-—, caldria 
emprar mots tais com incomprensió, insensibilitat, i 
— també excepcionalment — d’altres més durs, per exem-
ple, suficiència despectiva i paternalisme presumptuós 
i ignar. Tot això i el que diré de seguida m’ho dicta el 
meu sentit crític: malauradament no disposo àe cap 
altre. Valgui el que valgui. Tanmateix, exerceixo el ma-
teix dret que ells, que els crítics titulars dels nostres pe-
riòdics. Vull afegir, a més a més, que el fet de figurar 
com a autor d’una ínfima part dels textos escenificats, 
no influeix en absolut en la meva reacció ; i tampoc no 
em priva, suposo, de fer l’elogi del conjunt. En canvi, us 
juro qúe si l’obra hagués resultat, a parer meu, un es-
guerro ominós, com ha vingut a dir un crític de «Destino»
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— que per sort seva, i meva, no és l’estimat amic Frederic 
Roda—-, aleshores sí que m’hauria queixat, potser públi-
cament, de la inferioritat d’una obra en la qual em tro-
bava parcialment compromès.
Declaro, doncs, que segons la meva escala de valors, l’es-
pectacle en qüestió ha estat el més intel·ligent, el més 
divertit —i a estones el més patètic—, el més variat
— com escau al gènere al qual pertany— i, per damunt 
de tot, el més ben executat i més ben escenificat de tots 
els que poden comparar-s’hi, fets al nostre país. Un co-
mentarista ingenu ha arribat a assenyalar com un defecte 
de la presentació la «falta de la más ligera trama ar-
gumentai» ! Un altre féu el descobriment que els números 
eren de valor desigual! ¿No es van adonar que es trac-
tava d’una «revista», precisament, d’una desfilada de 
números diversos, heterogenis, sense més il·lació que la 
que pogués donar-los el rigor crític, el bon gust i el sentit 
dels valors escènics amb què havien estat triats els tex-
tos? ¿I no és un fet fatal i acceptat per endavant que en 
una revista, sigui de la mena que sigui, hi ha escenes 
més felices, més eficaces, més reeixides que altres?
No ens enganyem : l’espectacle Amics i coneguts pateix 
d’un mal: és, si més no en part, massa intel·lectualitzat, 
s’adreça a un públic encara molt escàs ; i estic quasi segur 
que tant la Núria com en Monleon ■— entre parèntesi : un 
home que entén de debò en teatre— es van dir: adoba-
rem la representació amb una dosi no pas petita d’espè-
cies llibertines i gràcies a tal argúcia el menú tindrà una 
acceptació més vasta i podrem servir la seva part més no-
ble — i més difícil— a un públic encara no apte per a 
assaborir-lo: el fi justifica els mitjans —i no pas segons 
els jesuïtes, sinó segons l’avançada dels moralistes cris-
tians més purs —. La intenció era òptima, però un truc 
que tan sovint reïx en la novel·la i sobretot en el cinema
— i en el mateix teatre—, aquesta vegada ha fallat. Ben 
tristament, per cert.
No, amics meus, no estic ofuscat. Dins el panorama misèr-
rim que ofereix avui la nostra escena, l’aventura de la 
Núria mereixia un ample respir d’alleujament, l’aprovació 
i fins i tot l’entusiasme de la minoria que té la sort d’ha-
ver rebut una intel·ligència i assimilat una cultura. La mi-
noria que té el deure d’esforçar-se a propagar aquests pri-
vilegis. Creieu-me: l’espectacle trist no l’ha donat el Po-
liorama, sinó la nostra crítica i un sector d’espectadors 
«qualificats», l’una i els altres tan mesquinets, tan regate- 
jadors, tan curts de vista! I tan exigents. Com si fos cert 
el que diuen els diaris quan canten l’admirable eufòria 
del teatre barceloní!

Recordeu, si us plau, els qui fóreu espectadors, potser 
freds, de la revista del Poliorama : recordeu el «desbarat» 
de Llorenç Villalonga, en el qual la Núria arribà a matisos 
increïbles de comicitat satírica, mentre la Julieta Serrano 
la recolzava amb una naturalitat prodigiosa de tan «ex- 
plosiva» ; recordeu aquell El casament, de Sagarra, tan 
picardiosament dit per la Guillermina Motta, amb el fons 
de les parelles que ballaven un pastitx de tango, irresis-
tible, en el qual la Núria, sense deixar de fondre’s en el 
conjunt, contagiava el seu estil als altres. (Manera màgi-
ca d’infondre categoria a la frivolitat ! ) Recordeu els tex-
tos «moralitzadors» d’aquell parell de gats del frare que 
foren Turmeda i Eiximenis. Recordeu les cançons de la 
Guillermina Motta, fins ara una excel·lent cantant i des 
d’ara una actriu amb fusta de vedette frívola per a públics 
civilitzats. I en una altra direcció, recordeu el romanç de 
cec de l’Espriu, d’un patetisme nu, tan pur com el mateix 
poema ; recordeu el diàleg de Víctor Català, tan encerta-
dament exhumat, i interpretat amb una contenció esbor-
ronadora, fins al punt que em féu somniar en un teatre ru-
ral renovellat, de categoria universal ; recordeu aquella 
escena pinxesca de Vallmitjana — tan oblidat—, amb un 
lèxic de «barri xino» re-creat amb coneixement de causa 
i que debades tracten —anava a dir tractem— d’imitar, 
de tant en tant, certs escriptors «cultes» d’avui. (I no obli-
dem la interpretació d’Ovidi Montllor, nerviosa, brutal, 
cairada i artísticament tan autèntica.) I no recordeu res 
més, puix que no puc pas allargar indefinidament aquesta 
nota. I pensar que de tot això, un crític — que gosa acusar 
de fatuïtat els responsables de l’espectacle — en diu ale-
grement bromes i acudits!
Vull afegir que una de les virtuts més rares i més admi-
rables de tota la representació era l’absència de demagò-
gia artística, d’excés en els mitjans expressius, de desme-
sura tant en els efectes còmics com en els dramàtics. 
Arribaria a sospitar que certa gent hauria vist amb bons 
ulls que el director hagués llançat sagnants palpissos a 
la fera.
Prou endevino que més d’un pensarà que m’excedeixo en 
els elogis. Pitjor per ell. Sempre he pensat que lloar amb 
raó i sense intencions espúries, és una de les satisfaccions 
més plenes que un home honrat pot experimentar.
Ara només demano a la Núria que no es descoratgi i que, 
passi el que passi, no s’adormi sobre els llorers que ja té 
guanyats. L’art escènic, a més d’altres coses, és un joc 
arriscat. El teatre necessita també una subversió.

JOAN OLIVER.
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