
JOSEP SANTPERE
a CENTENARI DUN MIE

per Xavier Fàbregas

TEATR

El teatre català del primer terç del segle 
està dominat per la figura de dos «mons-
tres sagrats», tan diferents entre si que no-
més els podríem adjudicar un denominador 
comú, el de llur popularitat: Enric Borràs 
i Josep Santpere. Avui, amb motiu del cen-
tenari del naixement de Santpere, caldrà 
considerar les circumstàncies d’aquesta dis- 
semblança, una dissemblança imposada per 
la crisi del nostre teatre que, en gran me-
sura, reflecteix la crisi de la nostra societat. 
Josep Santpere va néixer el 16 de febrer de 
1876 al carrer de l’Arc de l’Isern, un carrer 
destruït amb la Reforma i que s’escolava 
pels volts de la Mercè. Cal fer remarca de 
l’any de naixença perquè en algunes bio-
grafies aparegudes en vida de Santpere cons-
ta el 1877, i ara hem tingut ocasió de com-
provar documentalment, amb la família, que 
es tractava d’un error.
Santpere manifestà de petit una gran dispo-
sició per a la música i ingressà a l’Escola-
nia de la Mercè, alhora que estudiava al 
Conservatori del Liceu. Professionalment es 
formava com a tipògraf, i més endavant, 
durant molts anys, va regentar una imprem-
ta. Tanmateix era el teatre allò que enlluer-
nava el jove Santpere, i ben aviat començà 
d’actuar en associacions d’aficionats. La se-
va primera etapa com a actor, però, s’inicia 
quan ingressa al Teatre íntim d’Adrià Gual, 
on ben aviat destaca com un dels millors 
intèrprets. Del Teatre íntim passa a una de 
les empreses més representatives del teatre 
modernista, els Espectacles-Audicions Gra-
ner. Josep Santpere reïx en els papers més 
complexos i en són penyora les seves inter-
vencions a El barber de Sevilla de Beau- 
marchais, Nit de reis de Shakespeare, El 
carreter Henschel i Els teixidors de Haupt- 
mann, entre el teatre estranger, i Terra bai-
xa, La santa espina i La reina vella de Gui-
merà, entre els drames autòctons represen-
tats durant aquests anys. Si en lloc de néi-
xer a la riba del Besòs hagués nascut a la 
del Sena hom hauria pogut assegurar sense 
por d’equivocar-se, pels volts de 1910, que 
Josep Santpere estava destinat a ésser una 
primera figura de la Comédie Française. 
Avui, però, el recordem com «el rei del vo-
devil». La transformació és substancial i té 
una significació que transcendeix, amb es-
creix, la peripècia biogràfica de l’actor.

JOSEP SANTPERE ALS ANYS 
DE LA CRISI TEATRAL
Entre el 1911 i el 1918 cal situar una etapa 
d’aguda crisi teatral a Barcelona, les causes 
de la qual estan encara per estudiar. Con-

signem ara, com a mer suggeriment, la li-
quidació del modernisme en tant que aglu-
tinador d’hàbits i de formes de consum po-
pular, i el triomf dels noucentistes —Xènius 
n’és el capdavanter— en la vida de relació 
de Vélite de la ciutat. El teatre, lligat en 
gran manera a l’estètica dels uns i menys-
preat pels altres en considerar-lo una mani-
festació plebea, en rep sens dubte les con-
seqüències. Afegim, però, com a factor des- 
encadenador de la crisi, l’auge del cinema, 
damunt el qual cauen els dicteris dels qui 
consideren el fet, gairebé, com una catàs-
trofe nacional.
Durant aquest període assistim a la desapa-
rició de l’empresa del Teatre Català, ins-
tal·lada al Romea, i al fracàs de les tempo-
rades endegades pel Sindicat d’Autors Dra-
màtics Catalans. Alhora, és en aquests anys 
quan es produeix l’èxode de molts actors 
catalans cap a Madrid, i llur incorporació 
al teatre castellà, amb la possibilitat d'a-
bastar el temptador mercat de l’Amèrica lla-
tina. De fet, el reflux d’actors de Madrid 
a Barcelona es produirà cap al 1925, any en 
què l’empenta del cinema provoca una for-
ta crisi en la indústria teatral de la capital 
de Castella, semblant a l’experimentada a 
Barcelona deu anys abans. Entre el 1910 i 
el 1915 hi ha actors que abandonen Barce-
lona per un període llarg, i que només es 
reincorporaran al nostre teatre d’una mane-
ra parcial, com Enric Borràs i Margarida 
Xirgu, i d’altres per als quals l’estada a Ma-
drid és només una anècdota sense impor-
tància en el curs de llur carrera, com Ma-
ria Morera. N’hi ha uns altres, però, que 
decideixen restar a Barcelona i afrontar la 
situació des d’aquí, i entre aquests destaca 
l’exemple de Josep Santpere.
Santpere escull, doncs, la «fidelitat». En 
unes manifestacions fetes a la premsa el 
1935 deia que no havia posat mai els peus 
a Madrid. Santpere treballa incessantment 
als Països Catalans: la seva companyia ra-
dica a Barcelona durant els mesos de tem-
porada, i recorre les comarques del Princi-
pat a l’estiu; fa, també, visites regulars i di-
latades a València, tot efectuant intercan-
vis amb la companyia valenciana de Josep 
Alba, a la qual cedeix el Teatre Espanyol.
Ara bé, la «fidelitat» de Josep Santpere en-
vers el país té un preu. Aquest preu és una 
conseqüència del dèficit que pateixen les 
nostres institucions, de la manca d’un veri-
table Teatre Nacional (que, evidentment, 
l’empresari Josep Canals i els prohoms de 
la Lliga que hi són al darrera no aconse-
gueixen de reemplaçar). Ni la burgesia ca-

Josep Santpere, caracteritzat de japonès.

talana ni el bla coixí de la classe mitjana 
barcelonina no semblen interessar-se per un 
teatre que reflecteixi, des d’un nivell de ri-
gor, la problemàtica de Catalunya. O s’hi 
interessen només de manera ocasional, tot 
produint èxits esparsos que fan inviable la
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La família Santpere en un acte d'homenatge a Tactor.

setmana, i això perjudica en gran manera la 
presentació material de les comèdies i im-
pedeix que els actors puguin estudiar-les 
amb el deteniment necessari. Aquest és un 
dels retrets que més sovint trobem a la crí-
tica de l’època, si bé les facultats histriò-
niques de Tactor, la seva capacitat per a 
imposar-se al públic, són remarcades tam-
bé una vegada i una altra.

En unes manifestacions fetes a «La Nau» 
el 24 de desembre de 1927 Josep Santpere 
declara, tot referint-se a les seves tempo-
rades de l’Espanyol: «Aquí s’han estrenat 
moltes i moltes obres que, fetes per cata-
lans, han passat per estrangeres. Una certa 
por per part dels autors. En canvi, en al-
tres teatres s’han fet obres estrangeres que 
han passat per nostres». En aquestes ma-
teixes declaracions Santpere propugna un 
sainet de costums barcelonins «amb una mi-
ca d’element emocional». I acaba manifes-
tant l’esperança que Ignasi Iglésias li en-
llesteixi ben aviat una obra que li ha pro-
mès. La vinculació de Santpere amb el tea-
tre català culte —per a dir-ho d’una manera 
convencional— continua activa. Aquesta vin-
culació es patentitza també quan, el 1930, 
en ocasió de celebrar les seves noces de 
plata amb el teatre professional, reposa a 
l’Espanyol, llavors ja conegut com «la ca-
tedral del vodevil», La reina vella de Gui-
merà, juntament amb El barber de Sevilla 
de Beaumarchais. A més, destaca aquest 
text de Beaumarchais, La santa espina de 
Guimerà i L'auca del senyor Esteve de Ru- 
siñol, com les tres chefs d’oeuvre del seu 
repertori de tot el temps.

continuïtat. Per a Josep Santpere, decidit a 
ésser professional del teatre a Catalunya, la 
continuïtat és una necessitat inesquivable. 
Això ens explicarà, doncs, molts dels punts 
de la seva trajectòria i, en definitiva, la cau-
sa pregona del seu escepticisme final.

El 1910 Josep Santpere recorre a les seves 
aptituds vocals i es converteix en una de 
les figures principals del Teatre Líric Ca-
talà. Com és lògic, el gènere líric, que a 
casa nostra compta amb un públic addicte, 
és el que menys sofreix la competència del 
cinema, que encara no ha incorporat el so. 
Interpreta també el repertori tradicional de 
la sarsuela castellana i, amb èxit econòmic 
divers, incorpora als escenaris de Barcelo-
na algunes operetes que obtenen una gran 
acceptació arreu d’Europa en aquell mo-
ment.
No abandona, però, el teatre de prosa. La 
temporada 1913-1914 Josep Santpere s’ins-
tal·la al Principal i estrena, entre d’altres, 
La lepra i L’envelat de baix de Rusiñol, i 
La viola d'or d’Apel·les Mestres. La seva 
màxima contribució al teatre català durant 
els anys més aguts de la crisi és, sens dub-
te, l’estrena al Teatre Victòria, el 1917, de 
L’auca del senyor Esteve de Rusiñol, el 
muntatge de la qual dirigeix, alhora que 
s’hi atribueix un paper menor, que adqui-
reix relleu gràcies a la seva interpretació, 
el del senyor Pau.

DE LA COMÈDIA COSTUMISTA 
AL VODEVIL

El 1921 Josep Santpere s’ha convertit en 
un dels actors més populars de Catalunya. 
Compta amb una companyia nombrosa, en 
la qual figuren algunes actrius que han tin-
gut un paper important dins la vida teatral 
dels anys anteriors, com Visita López, As-

sumpció Casals, i la seva esposa, Rosa Her- 
nàez. Aquest any s’instal·la al Teatre Espa-
nyol i hi romandrà ininterrompudament du-
rant setze temporades. Santpere vol l’esta-
bilitat artística i la seguretat econòmica per 
a la seva família —serà pare de cinc fills— 
i per als actors que té contractats, els quals, 
amb els anys, esdevindran com una exten-
sió de la pròpia família. Per aconseguir 
aquestes fites cal acontentar un públic sen-
zill, un públic que riu l’acudit i la ganyota, 
que cerca en el teatre un mitjà d’evasió i 
no pas un mitjà de reflexió. Santpere, du-
rant els primers deu anys d’estada a l’Es-
panyol alterna la comèdia de costums bar-
celonins amb el vodevil.
Alguns autors escriuen de manera exprofes- 
sa per a la companyia de Santpere: Alfons 
Roure, Josep Amich i Bert «Amichatis», 
Gastó A. Màntua, etc. I algunes vegades la 
personalitat de Tactor és aprofitada com un 
atot més de l’èxit; així, a Les temptacions 
de Sant Pere (1923), de Joaquim Montero 
i «Amichatis», o El Papitu Santpere (1932), 
de Joaquim Montero. En aquesta darrera 
obra, subtitulada «setmanari sonor en dues 
planes i vàries seccions», hom efectua una 
crítica bonhomiosa però divertida del món 
intel·lectual barceloní —de Frederic Soler a 
Josep M. de Sagarra— i ironitza sobre la 
vida frívola del Paral·lel, sense estalviar en 
algun moment retrets d’indubtable duresa. 
Amb tot, la seva gran popularitat, Josep 
Santpere la deu al vodevil. Cada estiu Tac-
tor es trasllada a París amb la seva famí-
lia, se sadolla de teatre i adquireix els drets 
d’aquelles comèdies que s’adiuen al seu es-
til. Immediatament fa traduir els textos, ben 
sovint pels autors que li forneixen les co-
mèdies autòctones, i confegeix així el reper-
tori de la pròxima temporada. Aquests re-
pertoris són extensíssims. El públic l’obli-
ga a canviar d’obra diverses vegades a la

ELS DARRERS ANYS:
L’ESCEPTICISME

Si la popularitat de Tactor Josep Santpere 
no va decréixer mai, si la seva figura re-
sultava familiar a qualsevol llogarret de 
Catalunya, és obvi que això sol no satis-
feia l’artista, aquell intèrpret que en els anys 
de joventut havia incorporat alguns dels per-
sonatges importants del teatre universal. En 
resseguir la premsa dels anys 30 podem 
comprovar com l’escepticisme s’apodera pro-
gressivament de Josep Santpere. I després 
de l’escepticisme, l’amarguesa. Així, el 26 
de setembre de 1934 declara a un periodista 
de «La Publicitat»: «Jo, més que actor, sóc 
avui un comerciant del teatre, la qual cosa 
vol dir que estic disposat a fer el que cal-
gui, perquè si el vodevil no dóna faré dra-
ma, i si el públic ho vol, fins faré tragèdia 
grega, ja ho veieu».

El 1937 Josep Santpere diu que es retira. 
La notícia causa consternació. Ha esclatat 
la guerra, bé que el front és encara lluny 
de Catalunya. La seva companyia ha estat 
col·lectivitzada i les autoritats sindicals el 
priven de la primera actriu, que en aquest 
moment és Pepeta Fornés, del galant, de la 
dama jove... El teatre travessa un moment 
d’anormalitat, la reestructuració econòmica 
és feta sense tacte, amb precipitacions i er-
rors greus. Llegim, per exemple, en un re-
tall de premsa del 1937, bé que no sigui 
referit de manera explícita a la companyia 
de Josep Santpere: «Una excel·lent setmana 
d’actuació a fora. Liquidació: els primers 
actors cobren setanta pessetes. L’avisador, 
que és l’home que ha portat les maletes a 
l’estació, en cobra dues-centes seixanta- 
vuit».

Santpere, però, no es retira. Continua tre-
ballant fins que les condicions materials ho
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permeten. Amb la derrota comença la re-
pressió idiomàtica, i, per tant, el silenci for-
çat. De fet, ignorem quina hauria estat l’ac-
titud de Santpere en la postguerra, en un 
moment en què no és possible fer teatre en 
català ni, gairebé, fer teatre. Josep Santpere 
mor el setembre de 1939 a causa d’una pul-
monia que l’abat en pocs dies. Ha reunit 
una fortuna apreciable, posseeix una bona 
pinacoteca. I, al cap dels anys, el seu nom 
continua viu en la nostra mitologia teatral.

JOSEP SANTPERE, L’HOME

Sota la imatge pública cal cercar l’home. I 
per això vaig a casa la filla de l’actor, 
Mary Santpere, una actriu que ha mantin-
gut el nom familiar a la capçalera dels 
teatres de music-hall durant les darreres dè-
cades.
—El meu pare va ser un home extraordina-
ri —em diu, per començar.
Josep Santpere, l’home que més d’una ve-
gada fou titllat d’immoralitzador, si val el 
neologisme, i que reaccionà de manera 
irada quan un periodista, que estalvià la 
signatura, qualificà de grolleres les seves 
mans, fou un pare de família exemplar.
—El seu escepticisme progressiu, que pot 
notar-se fàcilment a mesura que passen els 
anys, a què l’atribueixes? —pregunto a Ma-
ry Santpere.
Mary Santpere l’atribueix a dues causes im-
mediates: a una certa incomprensió envers 
la seva tasca, que la premsa accentuà, i a 
un surmenage degut a l’excés de feina que 
repercuteix en el seu sistema nerviós.
—El meu pare volia assegurar-nos l'esdeve-
nidor, i això el preocupava molt. Volia que 
el meu germà continués la impremta, per 
la qual cosa la va fer rutllar durant molts 
anys, tot i que no la necessitava. A la nit

tornava del teatre amb la mare, llegia al-
guna obra o estudiava algun paper, i al ma-
tí a primera hora ja era a la impremta. Des-
prés, a dinar, a assajar, i som-hi, a l’esce-
nari. Això sí, a casa nostra l’hora de sopar 
era sagrada'. «De dia feu el que vulgueu 
—ens deia als meus germans i a mi—, però 
a l’hora de sopar, tots a casa».

—Durant anys, quan jo arribava a un poble, la gent exclamava: «Goita-la, és la filla 
d'en Santpere». (Foto: Barceló.)

El que la gent no sabia és que Josep Sant-
pere esmerçava bona part dels diners que 
guanyava en obres de beneficència. Molts 
actors desenfeinats comptaven amb l’ajut de 
Josep Santpere. A més, pagava diversos llits 
a l’hospital.

—No es limitava a pagar els llits, sinó que
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s'interessava pels malalts. Molts diumenges 
al matí l'acompanyàvem a l’hospital per tal 
de vcurc’ls i animar-los. I col·laborava tam-
bé en les obres de recuperació dels presos. 
Hi havia un capellà, mossèn Pedragosa, que 
tenia un taller en el qual donava feina als 
qui sortien de la presó i per aquest motiu 
els costava de trobar-ne. De vegades aquest 
capellà trucava per tal d’explicar al meu 
pare un cas de necessitat, i ell ens feia anar 
a mi o a alguii dels meus germans, fins i 
tot d’amagat de la mare, a portar els di-
ners que feien falta. D’homes com el meu 
pare n’hi ha molt pocs.

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. Fins quan i quants títols edità la 
col·lecció Minerva, patrocinada pel 
Consell de Pedagogia de la Mancomu-
nitat?
2. Quin any morí, a Cuba, el redac-
tor de «La Publicitat» i de «La Veu 
de Catalunya», Rafael Marquina i An-
gulo? Era germà d’Eduard Marquina.
3. Quin és el segon cognom de l'ac-
tor i cantant mallorquí Josep-Lluís 
Moll? On viu actualment? És cone-
gut pel nom de Fortunio Bonanova.
4. Quin any i a quin lloc morí el 
metge i escriptor Josep Nogué i Ro-
ca? Nasqué a Vic el 1851.
5. Quines han estat les activitats de 
l’escultor Claudi Mimó i Blasco, des-
prés de l’any 1929?
6. Quin és el segon cognom del mú-
sic Josep Masllovet? Nasqué i morí 
a Sabadell als anys 1879-1946.
7. Quin any i a quin lloc morí Josep 
Murillo i Mombrú? Nasqué a Sant 
Cugat del Vallès el 1881. Fou promo-
tor de la comunitat catalana a l'Ha-
vana.
8. Quin any i a quin lloc morí l’es-
cultor Gustau Obiols i Delgado? Nas-
qué a Berga el 1858 i ha estat actiu 
a París almenys fins a final del se-
gle XIX.

Un d’aquests ex-reclusos, Francesc Oliva, va 
escriure una obra titulada Els fills del car-
rer, en la qual explicava, ultra unes expe-
riències biogràfiques, l’obra social realitzada 
per mossèn Pedragosa. Josep Santpere va 
estrenar l’obra i incorporà ell mateix el per-
sonatge del sacerdot.
Quan van col·lectivitzar la companyia el 
1937 i el van fer plegar de l’Espanyol, Jo-
sep Santpere va tenir un gran disgust: 
«Tants anys aquí i ara em foten fora com 
un rellogat!», exclamà. Llavors els sous fo-
ren unificats per a tots els actors, del pri-
mer a l’últim: quinze pessetes diàries.
—El meu pare ens va incloure a la com-
panyia als meus germans i a mi, per tal de 
poder portar a casa els diners que feien 
falta. Així vaig sortir per primera vegada 
a un escenari, cobrant el mateix que ell co-
brava.
De tota manera aquesta anomalia s’arreglà 
aviat. Un actor que tota la vida havia estat 
al teatre, que posseïa una audiència notòria 
entre el públic, no era just que cobrés igual 
que un meritori.
—El sindicat va establir diverses categories. 
Els cantants d’òpera eren els qui cobraven 
un sou més alt. Mira, si no ho recordo ma-
lament, l’Hipòlit Lázaro i la Maria Espi- 
nalt cobraven cinc-centes pessetes diàries. 
En teatre de prosa el meu pare i molt pocs 
més foren col·locats en una categoria de 
màxima preferència, i cobrava tres-centes 
pessetes diàries.

LA POPULARITAT
DE JOSEP SANTPERE
Mary Santpere em conta nombroses anèc-
dotes reveladores de la popularitat assolida 
pel seu pare.
—Durant anys —em diu—, quan jo arriba-
va a un poble la gent exclamava: «Goita- 
la, és la filla d’en Santpere».
La primera vegada que Mary Santpere va 
arribar a Mèxic per actuar, a l’aeroport hi 
havia una colla de mariatxis, de guitarris-
tes, de cantaires. «Qui deuen esperar?», es 
demanà. Doncs bé, era l’ambaixada de ben-
vinguda que l’Orfeó Català de Mèxic en-
viava a la filla de Josep Santpere.
—A Buenos Aires —continua— em truca-
ren a l’hotel Era una veu femenina que 
em resultà vagament familiar: «.Mary Sant-
pere, la filla de Josep Santpere?» 1 jo vaig 
respondre, gairebé per inspiració: «Marga-
rida Xirgu?» 1 l'era. Margarida Xirgu havia 
debutat a la companyia del meu pare amb 
un vodevil, Pastilles Hèrcules. Després va 
fer-hi Salomé d’Oscar Wilde. Quan ens vam 
trobar em va dir: «Ets igual que ton pare, 
però tens el cabell de la teva mare».
Sona el telèfon. Mary Santpere l’agafa i ex-
terioritza una gran alegria:
—Quina casualitat! Ets a Barcelona i m’has 
trucat avui, precisament avui que parlem 
del meu pare. Vine’m a veure, eh! Vine’m 
a veure!
És el darrer actor que queda viu de la com-
panyia de Josep Santpere. Del 1939 ençà 
Mary l’havia vist una sola vegada, ja fa 
molts anys, a Madrid.
Ara Mary Santpere torna amb un feix de 
fotografies. Tot ens ajuda a evocar la figura 
d’aquell home, Josep Santpere, «el rei del 
vodevil», un dels mites del nostre teatre 
que a través de la conversa espontània i 
entusiasmada de la seva filla hem pogut co-
nèixer molt millor.—XAVIER FÀBREGAS.

CRONICA 
DE LES 

ESTRENES

«ONE MAN SHOW»
Pradel. Espectacle de mim. (Institut Fran-
cès de Barcelona, 12 de gener.)
és de doldre que un espectacle com el 
que el mim francès Pradel ens ha presen-
tat a Barcelona passi desapercebut en un 
moment en què el fet teatral a casa nos-
tra es troba tan desassistit. Una única re-
presentació a l’Institut Francès és ben poca 
cosa. Poca cosa per la personalitat del mim 
convidat, que mereixia una més ampla difu-
sió. Pradel, que començà a París fent Shaw 
i Victor Hugo, ben aviat s’especialitzà en 
el teatre de cabaret coincidint amb l’òpera 
daurada de la rive-gauche. Al començament 
de la dècada dels 60 començà a córrer món 
i a hores d’ara pocs països li deuen faltar 
per conèixer. Autodidacte, segueix una línia 
que podria passar per Marceau si no 
fos que Pradel rebutja el gest quadriculat 
i invariable i, sovint, s’escapa pels camins 
de la improvisació segons el seu estat d’à-
nim, el lloc on actua o les relacions que 
pot establir amb el públic. Sense accesso-
ris especials, vestit amb camisa i pantalons 
com tants en podríem trobar pel carrer, 
amb uns suaus retocs de maquillatge pe-
rò amb la cara al descobert, aconsegueix, 
amb facilitat, de connectar ràpidament amb 
el públic. Un humor àgil, senzill, diria que 
sense pretensions, fa que el «llenguatge»

Una actuació del mim francès Pradel.

58 [122]


