
CENT QUARANTA A N YS
DEXCURSIONISME TEATRAL

per Xavier Fàbregas

L’excursionisme, ben mirat, és un luxe. Per 
part de qui el practica exigeix de disposar 
d’unes hores de lleure, i, a més, de viure en 
un país on el foraster no sigui rebut a trets, 
o sigui, en un país apaivagat, tranquil, i amb 
uns sistemes de comunicació regulars. L’ex-
cursionisme, en resum, és una activitat de 
països civilitzats i pacífics. Durant la invasió 
dels Cent Mil Fills de Sant Lluís, o en el 
transcurs de les carlinades —per a citar uns 
enrenous prou importants del segle xix a 
casa nostra—, l’excursionisme no era viable. 
El qui anava amunt i avall ho feia enrolat 
a la tropa del color que fos, o es dedicava 
al contraban, dues maneres de fer excursio-
nisme que a l’home dels nostres dies li cos-
taria d’admetre com a ortodoxes.
Amb tot, l’excursionisme té unes motivacions 
pràctiques; o sigui, obeeix a una necessitat, 
encara que sigui una necessitat tan subjec-
tiva, però tan peremptòria, com el fet de 
canviar d’ambient: «respirar uns altres aires», 
per a dir-ho amb la frase feta. Si el verb 
«excursionar» existís caldria definir-lo com 
el fet de traslladar-se de lloc portats d’una 
causa no mercantil. Amb tot el que com-
porta de plaer allò que no és utilitari: el 
gaudi de la novetat, l’abandó del sedentaris- 
me, com si l’home enyorés —que deu enyo-
rar-lo— aquell besavi nòmada que, després

de córrer anys i panys amb el bestiar en 
cerca de pastures, un bon dia es va aturar 
en un terrer que li féu peça i es decidí a 
plantar-hi un camp de cols. Bé, tot això 
és tan esquemàtic com es vulgui, però també 
tan cert que hi podem pujar de peus. «Ex-
cursionar» és recuperar una part de la nostra 
personalitat que la cultura de la gaveta i la 
plomada ens havia sostret fa bastants de 
segles.
Si el teatre, entre d’altres coses, pot servir-
nos per a conèixer els costums del nostre 
país, caldrà que constatem quines dades ens 
pot subministrar sobre l’excursionisme; cal-
drà que hi busquem els ressorts psicològics 
que ens han empès, en un moment donat, 
a fer tombs per les contrades més diverses, 
tot deixant, temporalment, l’habitatge habi-
tual. De tota manera, bo és advertir que no 
hem d’esperar revelacions sorprenents de la 
nostra incursió en el terreny del teatre: l’ex-
cursionisme científic i l’excursionisme con-
templatiu, que compten entre els més «purs» 
de tota la gamma transhumant, no poden 
temptar gaire el dramaturg aplicat a la des-
cripció dels conflictes humans. L’excursionis-
ta, com més excursionista és, menys conflic-
tiu ha de resultar. O això sembla. Però 
deixar el medi habitual i viatjar per plaer no 
neix sempre d’un impuls eteri: les causes

d’aquest plaer obeeixen sovint a unes modes, 
a una fatxenderia col·lectiva, que el teatre, 
de tant en tant, s’ha d’aturar a contemplar.

L’EXCURSIONISME PROFILÀCTIC 
El primer testimoniatge de l’excursionisme 
que trobem en el teatre català és a la co-
mèdia bilingüe, de Francesc Renart. El re-
greso después del cólera (1835). i té, per 
tant, més de cent quaranta anys. El regreso 
después del cólera ens inicia en un excursio-
nisme de classe: el que efectuen els rics per 
tal d’allunyar-se d’una ciutat empestada. Al 
segle passat, la millor mesura per a fugir 
d’aquest flagell era absentar-se, però això 
només estava a l’abast de les famílies riques, 
com la constituïda per la senyora Pepa i la 
seva filla Paulina, que se n’anaren de Barce-
lona davant el perill del còlera declarat pel 
novembre de 1834, i hi tornen a últims de 
gener de 1835, segons la trama argumental 
bastida per Renart a la seva comèdia. Sa-
bem que mare i filla se n’anaren a Figueres 
i s’hi emportaren la minyona; i que a Fi-
gueres la filla festejà amb un tinent molt 
ben plantat. Don Blas, sobre el qual així que 
arriba a Barcelona s’assabenta que no és 
vidu, com erròniament havia cregut, sinó 
casat i ben casat. Paulina, doncs, ha de re-
prendre les relacions, sembla que menys en-

Un exemple de teatre «de fora», 
bé que no pròpiament excursionista:
Vent de garbí ¡ una mica de por 
de Maria-Aurèlia Capmany. (Foto: Barceló.)

A Tartan dels micos contra l'estreta de l'Ensanxe
de Terenci Moix, el notari Ventura és el darrer ressò 
al nostre teatre, per ara, del Perrichon de Labiche. 
(Foto: Barceló.)
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grescadores, amb el pretendent habitual, amb 
la qual cosa s’acaba l’encant de la vida iti-
nerant i comença el retorn de l’ensopida 
quotidianitat.
Aquest excursionisme profilàctic és present 
també a Tants caps, tants barrets (1865), 
d’Eduard Vidal i Valenciano, on trobem un 
grup de gent rica de Barcelona que es refu-
gia en un establiment d’aigües termals —la 
moda de l’aigua salutífera, de les ruixades 
medicinals, fa poc que ha arribat— tot fu-
gint del còlera. També aquí el festeig sèmola 
la manera més amena d’emplenar les hores 
d’obligada i distingida ociositat. El mateix 
còlera del 65 provoca Sistema Raspail (1866), 
de Modest Busquets, el primer i encara va-
cil·lant sainet d’aquest autor. El sistema Ras-
pail, propugnat pel metge francès d’aquest 
nom, recomanava de cremar càmfora a fi 
d’espantar la malaltia, i havia estat introduït 
a Catalunya pel metge Joaquim Puigferrer 
i Figueres amb la publicació del seu llibre 
£/ monitor de la salud (1859), al qual segui-
ren altres tractats, posteriors, però, a la co-
mèdia de Modest Busquets. Podríem adduir 
més exemples d’excursionisme profilàctic, 
però ara no tractem d’establir un catàleg, 
sinó d’assenyalar unes tendències.

L’EXCURSIONISME DEVOT
Molt anterior a l’excursionisme profilàctic, i 
de vegades relacionant-s’hi a causa de creen-
ces pietoses, és l’excursionisme devot. El cos-
tum de visitar certes contrades tradicional-
ment propícies a les divinitats o a llurs emis-
saris, deu ésser d’origen pre-cristià. El cert 
és que l’hàbit de dirigir-se a ermites i san-
tuaris aixecats en punts abruptes o, en tot 
cas, allunyats dels centres de població, es 
perd en allò que els historiadors en diuen 
«ia foscor dels temps». A Catalunya, els 
aplecs i les romeries amb motiu de la diada 
d’una Verge o d’un sant, els trobem referen- 
ciats sense interrupció de l’Edat mitjana 
ençà; i durant el segle xvm, quan el ban- 
dolerisme del Barroc ha remès de manera 
gairebé total, aquest tipus d’excursionisme 
pren una gran embranzida.
L’excursionisme devot és majoritàriament 
rural, encara que les ciutats, fins ben entrat 
el segle xx, conserven els aplecs a les roda-
lies amb gran participació popular. L’excur-
sionisme devot, a més, és un excursionisme 
modest, d’una tarda o d’un dia sencer al 
més estirar. Ocasió de platxeri discret, i d’un 
comerç no menys discret centrat en la venda 
de llaminadures, estampetes, rosaris i altres 
objectes del cas. El teatre ens ha deixat nom-
brosos exemples dels aplecs del xix i de les 
amenitats que hom podia trobar-hi. A L'a-
plec del Remei (1858), Anselm Clavé ens diu 
que davant l’ermita, situada als afores de 
Caldes de Montbui, hi havia taules amb jo-
guina i torrat. A La romeria de Recasens 
(1864), Damas Calvet, a les acotacions que 
precedeixen l’Acte II, diu que l’escena repre-
senta Recasens, «pres lo punt de vista des 
del lloc on es planten les tendes de campa-
nya, uns quinze o vint pams més elevat que 
la plaça». (...) «A l’esquerra la tenda del 
Tiberi, i dos tendes més col·locades més en-
darrera. Cada tenda té un emblema (un 
porró, un tortell, una bandera).»

Per Catalunya, de Joaquim Montero, 
pot ésser considerada la peça més significativa 
de l'excursionisme patriòtic. Panorama 
de Barcelona, un grup de personatges 
al·lusius a les nostres lletres, uns «peluts» 
de la Gran Guerra davant el Montserrrat
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A L’aplec del Remei trobem una confluèn-
cia de participants que resulta força il·lustra-
tiva. D’una banda hi ha gent de Caldes, que 
constitueix la majoria autòctona; i al seu 
costat els estadants de les fondes, que són 
a la població per tal de prendre les aigües, 
i els obrers que pugen de Barcelona. L’apa-
rició dels escamots d’obrers és un fenomen 
recent i va lligat a l’auge experimentat els 
anys anteriors pels cors fundats i impulsats 
per Clavé mateix. Eduard Vidal i Valencia-
no, en una comèdia que transcorre també 
en una romeria, Qui tot ho vol tot ho perd, 
o la festa de l’ermita (1859), situa l’acció 
«a qualsevol poble de Catalunya» i hi fa 
sortir un cor de menestrals, que és el Cor 
Euterpe de Barcelona, amb la qual cosa de-
mostra el do d’ubiquïtat concedit a les refi- 
lades d’aquest cor.
L’aspecte de les colles menestrals, filharmò-
niques i excursionistes, ens és descrit minu-
ciosament per Clavé en una de les acota-
cions de la seva comèdia, acotacions que va 
escriure en castellà, i que transcric: «.Pere 
Pau, Peixupalu, Batllori, coro, charanga y 
comparsas formando una de las comitivas 
de obreros catalanes que acostumbran con-
currir a las romerías. Su traje ha de ser 
uniforme y compuesto de blusa de color, 
sombrero de paja, alpargatas y polainas; un 
morral en la espalda, pendiente de él un 
plato y un vaso de hojalata y un cubierto 
de madera. Precederá a la comitiva Pere 
Pau, blandiendo en su diestra un cucharón 
enorme, y le seguirán inmediatamente cua-
tro de los romeros llevando unos mandiles 
de cocina, y sobre el hombro derecho el 
uno un tenedor, el otro unas parrillas, el otro 
un serrucho; los tres primeros utensilios, de 
extraordinarias dimensiones. En pos de los 
romeros debe ir una caballería cargada de 
comestibles y efectos de cocina.» En el trans-
curs de l’acció hom ens diu que aquests 
obrers se’n van cap al Fai, o sigui, que 
compleixen una veritable excursió en el sen-
tit modern de la paraula.
Aquesta activitat suscitada per l’excursionis- 
me devot ajuda a copsar la bellesa del pai-
satge, que els romàntics valoraren en gran 
mesura, i a establir un lligam entre la térra 
contemplada i l’home que la trepitja, lligam 
que es convertirà en un dels més forts que 
sent l’home contemporani. Els protagonistes 
de La romeria de Recasens, on conflueixen 
catalans de l’Empordà i de Catalunya Nord, 
s’expressen amb uns termes que anuncien ja 
els de la poesia paisatgístico-patriòtica dels 
anys immediatament posteriors:

«Ra mo n : És una hermosa miranda!

Gu il l e m: Com esta en trobaràs poques: 
eixos boscos, eixes roques 
i aquells rius de més enllà 
semblen una vall de Suïssa, 
on entre el verd d’oliveres 
s’hi veu destacar Figueres, 
la reina de l’Empordà.»

Quan, el 1876, era fundat el Centre Excur-
sionista de Catalunya, el fet no constituïa 
pi caprici d’uns quants enderiats; obeïa als 
imperatius d’un costum estès per tot el Prin- 
cipat, costum que calia potenciar a través 
d’una institució, d’una acció coordinadora. 
Per això el naixement del Centre fou un 
acte ple de sentit col·lectiu i un instrument

Jordi, el protagonista de Per Catalunya, 
passa per la neu del Pirineu, 

la Costa Brava, la rambla de Figueres...
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més, i molt important, en la configuració 
d’una Catalunya moderna, amb un rostre 
europeu i civilitzat.

SOTA L’OMBRA DEL TARTARÍ
L’al·lusió a les belleses geogràfiques de Suïs-
sa que hem trobat a la comèdia de Damas 
Calvet és indicativa. I premonitòria. És el 
símptoma de l’admiració que causen els pa-
norames grandiosos i, aparentment, inabas-
tables per a la petitesa de l’home. I, tan-
mateix, l’home s’agrada de trepitjar-los, 
d’humiliar-los amb la seva presència, i de 
portar-hi el confort. O un cert tipus d’home, 
si més no. Assistim als grans èxits de les 
novel·les de Jules Verne: el bon burgès, libe-
ral, amic del progrés, pot seure arrepapat al 
seu butacó i visitar acotxat a la vora de la 
llar de foc els paisatges més inaudits, sense 
més fatiga que la de girar els fulls del llibre. 
Però ben aviat pensa que el risc viatger és 
una emoció que val la pena de provar. Sem-
pre que sigui un risc confortable, s’entén. 
Alphonse Daudet llança al món el seu genial 
i representatiu Tartarí —Aventures prodi- 
gieuses de Tartaria de Tarascón (1872)— el 
mateix any que als escenaris barcelonins 
triomfa De Sant Pol al Polo Nord, un es-
pectacle musical i arrevistat de Josep Coll 
i Britapaja, que permet encarar els especta-
dors amb les planures glaçades de l’Àrtic. 
Tant se val anar a caçar lleons com anar a 
caçar foques: és el crit de l’exòtic, l’afany 
d’épater, allò que sembla atreure la burgesia 
d’una Europa que de mica en mica comença 
a refer-se de l’esglai de la Commune, i vol 
oblidar-la.
El burgès se’n va de viatge envoltat de ma-
letes, i contracta guies indígenes que hauran 
de mostrar-li cingles i geleres tot preservant- 
lo del perill d’una relliscada. Eugène Labiche 
satiritza aquest tipus ridícul, incapaç de 
fruir de la natura, i que allò que fa és pas-
sejar la seva inanitat per valls i carenes, a 
Le voy age de M. Perrichon (1860). El senyor 
Perrichon ni estima la natura, ni tan sols 
hi és sensible: l’únic que cerca és causar 
admiració, bé que aconsegueixi tot el con-
trari. A escala local el senyor Perrichon és 
molt més modest, encara que també dóna 
proves d’activitat. Si més no la comèdia de 
Labiche és adaptada, reduïda i minimitzada 
per Eduard Aulés i Albert Llanas, els quals 
silencien l’origen de llur inspiració, i l’estra- 
l'an a L’anada a Montserrat (1881). El Mont 
Blanc es transforma ara en el cim de Sant 
Jeroni, i el senyor Perrichon canvia el seu 
cognom pel més genuí de Vila. La comèdia 
de Labiche donarà peu encara a una nova 
adaptació, El viatge del senyor Pons (1908), 
de Salvador Vilaregut, el qual cita aquesta 
vegada la font dels personatges i de l’argu-
ment, i retorna el protagonista a les geleres 
de Suïssa.
L’excursionisme tartarinesc, però, no cessa. 
Potser perquè no cessen tampoc els models 
vivents en els quals inspirar-se. El senyor 
Perrichon-Vila-Pons té una rèplica, la dar-
rera per ara, en el notari Ventura de Tartan 
dels micos contra l’estreta de l’Ensanxe 
(1974), de Terenci Moix. Tot servint-se de 
la mitologia popular del segle xx, Terenci 
Moix situa un tipus de la burgesia barcelo-
nina enmig d’una selva que sembla arrencada 
d’un plateau de Hollywood, i en posa en 
relleu la mediocritat i la insignificança. Un

Tres altres quadres de Per Catalunya: 
Poblet, Balaguer i Reus.
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segle separa l’heroi de Daudet de l’heroi de 
Moix, i en el transcurs d’aquest segle el gro-
tesc del safari burgès no ha fet sinó aug-
mentar.

UN FALS EXCURSIONISME:
L’ESTIUEIG

No sempre la necessitat de canviar d’am-
bient mena a l’excursionisme. A un excur-
sionisme real. L’estiueig, que la nostra pe-
tita burgesia comença de practicar organitza-
dament a les darreres dècades del segle pas-
sat, segella el triomf del sedentarisme, en 
definitiva, de la mandra, sobre la mobilitat. 
L’estiuejant vol canviar d’ambient sense can-
viar-ne; fuig de la ciutat per a continuar 
tractant els veïns de tot l’any, que cuiten 
també a estiuejar, i es mostra impermeable 
als atractius de la residència estival. L’estiue-
jant fa colla amb els altres estiuejants, funda 
allò que aviat hom anomena «la colònia», 
endega societats d’esbarjo, radicalment segre-
gadores, i aixeca el que la gent dels pobles, 
entre respectuosa i burleta, anomena «el ca-
sino dels senyors». En conjunt es manifesta 
molt displicent quant a la relació social amb 
l’habitant de la població on va a raure, més 
enllà del tracte utilitari i comercial a què 
obliga la compra dels queviures: s’agrupa 
en torres, vil·les, i es resisteix a canviar de 
costums. A la tarda passeja en ramat fins a 
una font propera, per tal de beure un got 
d’aigua, xerrar de la ciutat, o, si es tracta 
de senyores, fer una estona de ganxet o de 
fistó. O va fins a la platja a prendre un bany 
envoltat d’una especial cerimònia, si l’es-
tiueig s’escau prop del mar.

Aquestes colònies d’estiuejants ociosos han 
estat un brou excel·lent per a una sèrie d’au-
tors dramàtics amb intencions diverses. Hi 
ha qui s’ha dedicat a espargir-hi conflictes 
sentimentals, sempre latents i de bon conrear 
entre gent que no treballa; hi ha qui ha re-
marcat el contrast entre els costums de la 
colònia i els dels vilatans. Josep Carner, a 
Al vapor (1901), adopta un to amable i in-
transcendent en plantejar els malentesos que 
sorgeixen entre els estiuejants a l’hora d’e- 
namorar-se; Carme Montoriol, en canvi, ac-
centua la nota dramàtica a L’abisme (1930). 
on Ramon deixa la colònia estiuenca per 
fer una excursió de diversos dies a les Gui-
lleries. Per la seva banda Joaquim Montero 
es lliura a una broma fàcil i al joc de pa-
raules en una comèdia que al títol ja ad-
verteix tot el que pot donar de si: La penya 
Roca o la colònia de l’Ampolla (1925).

De tota manera, qui ha dut a terme una 
crítica més aguda de l’estiueig de la gran 
burgesia barcelonina ha estat Maria-Aurèlia 
Capmany a Vent de garbí i una mica de por 
(1965). Maria-Aurèlia Capmany denuncia 
l’actitud d’inhibició de la burgesia en tant 
que classe rectora, i l’acusa de viure d’es-
quena a la història del país; l’estiueig és la 
imatge de la dimissió col·lectiva, de la manca 
de responsabilitat, de la covardia. El primer 
acte de Vent de garbí i una mica de por 
transcorre a Cadaqués a l’època contempo-
rània; el segon, a Sitges arran dels fets del 
19 de juliol de 1936, i el tercer, a Caldetes, 
d 1909, al moment d’esclatar la Setmana 
Tràgica, La lliçó de Vent de garbí i una 
m>ca de por podria resumir-se en una de les 
estrofes de la cançó que canta la Noia:

<<A la vora de la mar / la vida és bona, / 
}a vida és bona. / Hi aprendràs a nedar /
1 a guardar la roba, / i a guardar la roba.»

Per
Catalunya

culmina 
davant la 

façana del 
Romea, on, 

precisament, 
hom

representava 
la comèdia.

—

L’EXCURSIONISME PATRIÒTIC
De vegades l’excursionisme ha estat utilitzat 
com a pretext pels dramaturgs; un grup de 
persones que han sortit d’excursió —o han 
emprès un viatge i han sofert un accident, 
com en el cas de Refugi de pecadors (1949), 
de Lluís Elías— i resten aïllades del món 
per espai d’uns quants dies pot donar motiu 
a furgar en el subconscient, en les passions 
que les uneixen o les divideixen, amb molta 
més comoditat que si es trobessin atrafega-
des en llur vida quotidiana. És el cas límit 
de l’illa deserta, utilitzat en infinitat d’acu-
dits, per Marivaux en diverses de les seves 
comèdies, i per Carles Soldevila a Civilitzats 
tanmateix (1921). En alguna ocasió, sense 
sortir dels exemples que tipifiquem aquí, 
l’excursionisme és més que una dada: a El 
refugi de les àguiles (1959), de Joan Tugas 
i Parera, l’autor escriu en una nota prèvia, 
tot referint-se a la seva obra: «Episodi d’ex-
cursionisme, l’argument del qual, verídic o 
figurat, ja que això no compta, no té altre 
objectiu que el de rendir un càlid homenat-
ge d’admiració a les virtuts de l’autèntic 
excursionista com a intrèpid, amant de la 
natura i, sobretot, company conscient del 
seu deure». Altres vegades la tasca de l’ex-
cursionista, de caire científic, és exercida en 
solitari, i la seva solitud és contraposada a 
la de l’ermità, com a Entre cel i terra (1934). 
d’Apel·les Mestres. En aquest darrer cas l’ex-
cursionista és un membre de l’Acadèmia, de 
Ciències Antropològiques que fa comprova-
cions antropomètriques entre els camperols. 
Ara bé, si hem d’admetre que l’excursionis-
ta, a més d’un interès per la natura i un 
afany esportiu, de joia física, tragina també 
un anhel de conscienciació patriòtica, hau-
rem de considerar un altre tipus d’obres. Una 
visita al teatre de Santiago Rusiñol ens re-
portarà l’excursió a la Muntanya Pelada, 
que efectuen els protagonistes de L’auca del 
senyor Esteve (1917); i, sobretot, hi troba-
rem una peça breu, que en algun aspecte s’hi 
relaciona, La «merienda» fraternal (1907). 
Els obrers del Barcelonès es concentren tam-
bé aquí a la Muntanya Pelada, disposats a 
coure costelles entre les bardisses i sota els 
garrofers, i a alçar la bóta en honor de la 
democràcia. Rusiñol adopta davant aquest 
tipus de manifestacions un to reticent, de 
franca burla davant la iconografia republi-

cana que Don Prudencio ■—alter-ego de Don 
Alejandro Lerroux— manipula descarada-
ment. «No vol rompre cadenes el poble? 
—bramula l’histriònic Don Prudencio davant 
els milers d’excursionistes proletaris que han 
pujat a berenar a la Muntanya Pelada—-. 
Sí! Que es rompen, plorant, les cadenes? 
No! Que sense rompre cadenes pot venir la 
Revolució? I ca! I sense la Revolució, que 
es pot esperar la República? Ni la Repú-
blica ni ocho cuartos. Els pobles tenen lo 
que volen si lo que volen ho volen! I, si 
ho volen, oh companys, vindrà! Vindrà la 
nostra República!»

Més estrictament excursionista, en l’accep-
ció tradicional, resulta A Montserrat! (1925), 
de Joaquim Montero. L’autor ens hi pas-
seja per diversos indrets de la muntanya, 
un dels centres més freqüentats per excur-
sionistes i escaladors. Els diversos quadres 
d’A Montserrat! se situen a l’estació del 
cremallera de Monistrol, a la plaça del mo-
nestir durant les hores en què les pageses 
animen el mercat, a l’ermita de Sant Iscle, 
en un passadís d’un dels edificis de cel·les, al 
cim de Sant Jeroni a punta d’alba, a l’in-
terior d’una gruta de Collbató i a l’interior 
de l’església a l’hora de cantar el Virolai 
l’escolania, quadre que tanca el currículum 
de la comèdia. Més moguda resulta encara 
Per Catalunya (1921), també de Joaquim 
Montero, que, deixant de banda la seva in-
significança des del punt de vista dramàtic, 
pot ésser considerada com la peça més sig-
nificativa de l’excursionisme patriòtic.

En efecte, a Per Catalunya el notari Bonafè 
fa creure a Jordi, fill de catalans criat a 
Amèrica i habituat a viatjar per l’estranger, 
que per a cobrar una herència ha de visitar 
diversos punts de Catalunya i seguir pistes 
enigmàtiques. Aquest excursionisme, en un 
principi interessat i detectivesc, fa que Jordi 
copsi les belleses i els costums de la terra 
dels seus pares, es decideixi a quedar-se aquí, 
i, de passada, s’enamori de la seva cosina. 
D’aquesta manera l’excursionisme ajuda a 
recuperar un català que era a punt de per-
dre’s. La trama de Per Catalunya porta a 
contemplar Barcelona des del Tibidabo es-
tant; inevitablement, a Montserrat; a Berga, 
sota el Pi de les Tres Branques; a la rambla 
de Figueres; a Lloret de Mar; a la processó
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Ara podeu llegir INTEGRA 
la narrativa més provocativa 

del nostre escriptor més polèmic

un elogi unànime sobre el llibre més explosiu de l’any
Maria Aurèlia Capmany

Terenci Moix ha assolit el 
difícil tombant de la creació 

literària que condueix a l’estil que 
ningú no pot confondre. El 

novel·lista, el narrador, el viatger, 
l'enamorat de tota la història 

de tots els temps, té unes 
coses molt concretes a dir, i és

arriscadament fidel a 
aquesta veu interior que mai

no el deixa. Llegiu, si us 
plau, l'últim llibre d'en 

Terenci Moix, i em donareu la raó.

PereGimferrer
( Destino)

Amb una franquesa i un 
coratge insòlits a la literatura 

catalana... Un món fascinant, 
violentament revulsiu...

del mateix astor: TERENCI ALS U.S.A.« «MÓN MASCLE« .PREGUNTAR NO ES OFENDRE»

Josep M. Castellet
(Del •Pròleg»)

El Moix més esvalotat que 
recordo. Un Moix divertit i eròtic 

sense traves, i sense fre (...). 
La tradició popularitzadora 

de la cultura catalana (...) 
no ha tingut mai la passió 

reivindicativa en el mateix sentit 
que l’obra de Moix.

Joan Triadú
( Avui)

Terenci Moix domina amb 
mestratge el conte... Hi 

ha pàgines d'una interiorització 
i d’una desimboltura que hom 

no canviaria per les de 
Henry Miller o Durrell.

marinera de Santa Cristina; a Poblet, on 
Jordi declara el seu amor a Eulàlia; a la fira 
de Balaguer; a Folgueroles; al refugi d’Ull- 
deter; a Ribes, on hom practica els esports 
de neu. Finalment, la moguda acció de Per 
Catalunya culmina davant la façana del Tea-
tre Romea, que és on hom representava la 
comèdia.
Amb totes les insuficiències que al principi 
hem assenyalat, el nostre teatre ens ha per-
mès de reconstruir els principals incentius 
i corrents de l’excursionisme a Catalunya. 
Com a contrapartida en els «focs de camp», 
amb tota la modèstia que es vulgui, el teatre 
ha acompanyat els excursionistes a través de 
valls i muntanyes. I els nostres paisatges aco- 
lliren, a les primeres dècades d’aquest segle, 
les manifestacions del dit «teatre de la na-
tura», tot obligant l’espectador a doblar-se 
d’excursionista. És la llei de la reciprocitat. 
Al capdavall la civilització no és més que 
això, l’estreta reciprocitat de les activitats 
humanes, que les unes a les altres es con-
templen, s’interfereixen, i, en definitiva, s’en-
riqueixen.— XAVIER FÀBREGAS.

ENCICLOPEDIA
CATALANA
pregunta:
La Gran Enciclopèdia Catalana vol 
que els seus articles siguin el més 
ben informats possible, cosa que, per 
raó de l’escassetat de bibliografia en 
molts d’aspectes de la cultura cata-
lana, només és possible d'aconseguir 
amb una àmplia col·laboració. Obte-
nir dades poc conegudes és, doncs, 
la finalitat de les preguntes que 
d’una manera periòdica apareixen 
en aquest espai. Enciclopèdia Cata-
lana agraeix l’ajut que ja ha rebut 
del públic en aquest sentit, i des 
d’ara el que espera continuar rebent.
Envieu les respostes a:
Enciclopèdia Catalana, S. A.
Via Laietana, 171, 4.‘
Barcelona-9.
1. Quin any i a quin lloc nasqué l'es-
criptor i diplomàtic Josep Rovira i 
Armengol? Morí a Buenos Aires el 
1971.
2. A quin lloc nasqué (el 1865) el 
metge Antoni Riera i Villaret? Morí 
a Barcelona el 1931.
3. Quin any nasqué el dirigent socia-
lista mallorquí Francesc Roca i Her-
nández? Morí a Ciutat de Mallorca 
el 1917.
4. Dades biogràfiques (dels darrers 
anys de la seva vida) del pedagog 
Joan de Déu Ribera i Vilaró. Nasqué 
a Manresa el 1879.
5. Quin any i a quin lloc nasqué el 
dissenyador de jardins i soci indus-
trial del GATCPAC Artur Rigol? Quin 
era el seu segon cognom? Morí a 
Barcelona el 1934.
6. Dades biogràfiques del músic Ma-
teu Rifà i Planas. Nasqué a Sabadell 
el 1879.
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