
LA GENERALIW I EL TEATRE
per Hermann Bonnin

La necessitat d'estimular i protegir el 
Teatre Català és prou evident perquè 
les disposicions adreçades a aquesta 
-finalitat requereixin ésser gaire argu-
mentades. Si la funció que el Teatre en 
general exerceix en els pobles és arreu 
reconeguda i tots els òrgans rectors de 
la vida col·lectiva procuren atendre-la 
dintre llurs possibilitats, quan es tracta 
de teatre en llengua catalana és un 
deure inexcusable del Govern de la Ge-
neralitat assegurar-ne la persistència i 
el prestigi.

Aquest text amb el qual encapçalo l’ar- 
ticle que escriuré forma part d’un De-
cret de la Conselleria de Cultura signat 
amb data 11 de novembre de 1937; és 
l’equivalent d’una expressa declaració 
de principis en matèria de política cultu-
ral i de govern d’una evidència tan ex-
plícita i d’una intemporalitat tan evi-
dent que avui, al moment en què Cata-
lunya veu la possibilitat de recuperar 
la seva autonomia, és un precedent pro-
gramàtic a tenir en compte i, alhora, 
un futur compromís de govern. La de-
claració de la Conselleria de Cultura, 
aleshores presidida per Carles Pi i Su-
nyer, fou, d’alguna manera, l'expressió 
teòrica d’una política teatral significada 
per una discordança entre els propòsits 
i la realitat, excusada per les limita-
cions temporals del període 1931-1939 i 
les excepcionalitats pròpies del bienni 
de suspensió estatutària i dels anys de 
la guerra civil, però que, malgrat tot, 
plantejà algunes de les qüestions més 
bàsiques per a la normalització del tea-
tre català i, fins i tot, canalitzà alterna-
tives autènticament revolucionàries.
La política cultural de l’esquerra repu-
blicana i liberal aquests vuit anys tenia, 
evidentment, un pretèrit no massa llu-
nyà al qual fer al·lusió i al qual acudir: 
el de la xarxa institucional bastida per 
la Mancomunitat durant els deu pri-
mers anys d’aquest segle, amb possibi-
litats reals, bé que modestes, d’autogo- 
vern. Durant aquest període foren creats 
1 Escola Catalana d’Art Dramàtic —més 
tard Institució del Teatre—, l’Associació 
Catalana d’Art Dramàtic, el Foment del 
Teatre Català, el Museu del Teatre, el 
bmdicat d’Autors Dramàtics Catalans, i 
es consolidaren les bases per a un Tea-
tre Municipal.

L obra cultural represa pel govern de la 

Generalitat és, malgrat totes les dificul-
tats, remarcable per la seva capacitat 
de vigoritzar i aprofundir les institu-
cions existents, de suscitar noves pro-
postes i de recollir i reordenar tota 
mena d'accions. L'Esquerra Republica-
na de Catalunya és l’eix que configura 
l’hegemonia reformista i socialitzant de 
la nova obra de govern. El triomf del 
Front Popular, el 1936, no impedí la 
continuïtat d’una tasca de transforma-
ció temperadament moderadora, que 
assolí a Catalunya, a través de l'auto- 
gestió, la col·lectivització i l'autonomia 
nacionalista, uns trets realment signifi-
catius de caire quasi federal dins l’Estat 
espanyol. El president Companys acon-
seguí assumir les revolucionàries pro-
postes cenetistes i, alhora, fer-les, en la 
mesura del que és possible, compatibles 
amb les de tendència marxista. Després 
dels fets de maig, però, la CNT/FAI 
restà definitivament exclosa, del govern, 
el qual fou compartit per l’Esquerra tra-
dicional i pel PSUC, de moderada ten-
dència revolucionària.
Del 1931 al 1936 la Generalitat convocà 
anualment un concurs per a subvencio-
nar una temporada de teatre català; 
fins el 1937, s’atorgà cada any el Premi 
Ignasi Iglésias; el 1936, es reformà el 
pla docent de la Institució del Teatre, 
es creà al Comissariat d’Espectacles de 
Catalunya, fou invitat Piscator, i s’inter-
vingué el Liceu, constituït Teatre Nacio-
nal de Catalunya; el 1937, es creà el 
Teatre Català de la Comèdia, primera 
experiència de teatre nacional, i, el 1938, 
és creada la Comissió Interventora dels 
Espectacles Públics de Catalunya.

LES DARRERES GESTIONS 
D'ADRIÀ GUAL

El Consell de Govern de la Generalitat, 
en la reunió del 9 de juny de 1931, va 
designar nou patronat per a la Institu-
ció del Teatre que dirigia, des de la 
seva fundació, l’any 1913, Adrià Gual. 
Constituïren el Patronat Pere Coromi-
nes i Joan Puig i Ferreter, com a dipu-
tats, i Pompeu Crehuet i Josep Millàs 
Raurell, per FAjuntament, sota la presi-
dència del conseller de Cultura, Ventura 
Gassol. El Museu del Teatre, i amb ell 
Marc-Jesús Bertran, s'incorporaren a la 
Institució. Gual, però, quan realment 
semblava que els moments eren propi-

Adrià Gual, director de la Institució del Teatre 
des de 1913, presentà, el 1931, un projecte 
de Teatre Oficial que fou desestimat.

cis per al redreçament de la Institució, 
no aconsegueix d’imposar-se. Els propò-
sits de la nova política d’Esquerra no 
passaven pels projectes i les idees del 
fundador del Teatre íntim. Malgrat això, 
però, Gual aconseguí, a les darreries del 
mes de setembre de 1931, presentar al 
Patronat una proposta per a l'establi- 
ment d’un Teatre Oficial de Catalunya: 
«La Direcció que subscriu, davant de la 
imminent implantació de l’Estatut, que 
atorga a la Generalitat de Catalunya 
la facultat d’organitzar els serveis de 
Cultura de la nostra terra, es creu en 
el deure de cridar l’atenció del Patronat 
sobre la conveniència que els elements 
dirigents d'aquella Corporació estiguin 
convenientment informats del que es 
podria fer en ordre a l’art dramàtic. 
I, per tant, es permet de proposar que 
s’acordi pregar del senyor Conseller de 
Culturà de la Generalitat el nomena-
ment d’una Ponència, presidida pel ma-
teix Conseller, i formada pels senyors 
Pere Coromines, Lluís Nicolau d’Olwer, 
Joan Puig i Ferreter, Ferran Valls i Ta- 
berner, J. Millàs i Raurell, Carles Solde-
vila i E. Jordana, a més d'Alexandre 
Galí i l’infrascrit, aquests darrers com 
a assessors, amb l'encàrrec de redactar 
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un projecte d’organització i funciona-
ment del Teatre Oficial de Catalunya, 
amb els seus serveis i elements anne-
xos, com l’Escola, la Biblioteca, etc., el 
qual projecte podrà ésser tingut en 
compte pel dit senyor Conseller en les 
resolucions que proposi al Govern de 
Catalunya.» Desestimat, però, pel Patro-
nat, el projecte de Gual, s’acordà la 
creació de dues companyies: l’una per a 
la ciutat, i una altra per a circular per 
Catalunya. L’alternativa, però, tampoc 
no prosperà. Per encàrrec directe del 
Patronat, Millàs i Raurell redactà un 
avantprojecte de reorganització de la 
Institució, i Puig i Ferreter en projectà 
la reconversió en Teatre del Poble, per 
al qual es pensaven invertir 350.000 pes-
setes anuals i habilitar, per a instal·lar- 
lo, el Palau de Projeccions i el Teatre 
Grec de Montjuïc.
Gual dimiteix el càrrec a principis de 
1934 i Joan Alavedra el substitueix, a 
proposta de la Conselleria de Cultura, 
presidida per Gassol.

LA CNT SOTA EL SIGNE 
DEL COL·LECTIVISME
La CNT, fundada a Barcelona Tany 1911, 
fou, fins a les darreries de 1936, l'orga- 
nització obrera amb més poder de con-
vocatòria i la sindical d’explícita in-
fluència anarquista més important del 
món. Al llarg dels dos nrimers anys de 
vida de la Generalitat republicana s’ac-
centuaren novament les diferències en-
tre els cenetistes i l'UGT, d’orientació 
socialista, que ja s’havien fet paleses 
temps abans.

la Generalitat 
I el teatre
cronologia bàsica
1931 Convocatòria anual del premi «Ig-

nasi Iglésias».
Nou Patronat per a la Institució 
del Teatre.

1933 Projecte Puig i Ferreter del Tea-
tre del Poble.

1934 Joan Alavedra és nomenat direc-
tor de la Institució del Teatre.

1936 Decret de col·lectivitzacions.
Nou pla docent de la Institució 
del Teatre sota les orientacions 
pedagògiques del CENU.
Es crea el Comissariat d’Especta-
cles de Catalunya.
Ve Piscator.
El Liceu és intervingut i es con-
verteix en Teatre Nacional de Ca-
talunya.

1937 Es crea el Teatre Català de la 
Comèdia.
És intervinguda la Federació Ca-
talana de Societats de teatre ama-
teur.

1938 Es crea la Comissió Interventora 
dels Espectacles públics de Cata-
lunya.

La col·lectivització dels teatres a Catalu-
nya seria una de les moltes conquestes, 
de caire revolucionari, abastades per la 

CNT. El nou ordre econòmic entrà en 
vigor el 15 d’agost de 1936 i afectà la 
totalitat dels espectacles: teatre, cine-
ma, circ i varietats foren sotmesos a 
llurs Comitès Econòmics, dependents 
del Sindicat únic de l’Espectacle. El 
Comitè Econòmic del Teatre comprenia 
agrupaments per a la programació, la 
propaganda i els subministraments, i el 
salari únic quedà establert en quinze 
pessetes, la qual cosa provocà no pocs 
problemes.

El Sindicat Ünic de l'Espectacle havia 
estat creat l’any 1931. Cinc anys des-
prés, les condicions revolucionàries afa-
vorien la consecució definitiva dels ob-
jectius col·lectivistes. Tretze mil cinc- 
cents treballadors de Tespectacle en se-
rien beneficiaris o, en el seu cas, afec-
tats. El fet és que el nou ordre modificà 
les estructures, deixant, però, intactes 
els continguts tradicionals. A excepció 
d’alguna experiència de teatre revolu-
cionari, com ho són els espectaculars 
muntatges del Danton i del Riego, a 
l’Olímpia, pel Teatre de Masses, i el 
Venciste Monákof!, al Circ Barcelonès, 
pel Teatre del Poble, les cartelleres con-
tinuaren oferint el repertori tradicional; 
el gènere líric, la revista i el teatre de 
Santpere gaudien encara de les millors 
recaptacions.

Pel novembre de 1937, amb el suport de 
la CNT i l’UGT, hom creà la Comissió 
Interventora dels Espectacles Públics de 
Catalunya, que obeïa a la necessitat ex-
cepcional, pròpia d'una situació de guer-
ra, de posar la indústria en pla d’ex-

recuperem la nostra història amb

LES COL·LECTIVITZACIONS
Introducció per Josep M.Bricall

EL FRONT D’ARAGÓ
Introducció per Vicenç Guarner

ELS TROBAREU A TOTS ELS QUIOSCS I LLIBRERIES
TAMBÉ TROBAREU ELS NÚMEROS ANTERIORS A LES LLIBRERIES.
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El 1934, Joan Alavedra va prendre 
el relleu d’Adrià Gual, 
que dimití.

plotació unificada: se substituïa, així, 
l'autogestió per una intervenció orgá-
nica.

L’UGT, IMPULSORA DE LA 
NACIONALITZACIÓ
I DE LA MUNICIPALITZACIÓ
L’UGT, de caire socialista, fundada l’any 
1888 a Barcelona, fou, amb la CNT, la 
central sindical més important de l’Es- 
tat espanyol. La unió de les dues grans 
sindicals obreres de fet no arriba mai, 
malgrat la valuosa experiència de 1908 
amb la Solidaritat Obrera.
El Sindicat d’Espectacles Públics de 
l’UGT fou partidari de la municipalitza-
ció dels teatres i els cinemes. Es cons-
tituí poc temps després de la revolta 
del 18 de juliol de 1936, aplegant catorze 
seccions. A la primavera de 1937 el Sin-
dicat ja integrava més de vuitanta agru-
pacions locals i controlava una bona 
part de les sales de teatre i de cinema. 
És en aquesta època que l’UGT, recol-
zant en el Decret de la Generalitat de 
9 de gener de 1937, inicià una àmplia 
campanya per a la municipalització de 
la indústria de l’espectacle. Són munici- 
palitzades les sales de Tarragona, Llei-
da, Tortosa, Manlleu, Vic, Olot, etc., i es 
proposa que la Generalitat valori i fixi 
un cànon o percentatge a través d’una 
comissió d’experts.
El Secretariat Cultural de l’Associació 
de Treballadors de Banca, Borsa i Es-
talvi de l’UGT, sota l’advocació de Pis-
cator —invitat de la Generalitat a les 
darreries de 1936—, estableix el Teatre 
Internacional Revolucionari —TIR—; la 
sindical socialista mateixa sosté l’orga- 
nisme Teatre del Proletariat, que pre-
tén reviure els Proletarisches Theater 
berlinesos dels anys vint; «Espectáculo» 
es la revista portaveu del Sindicat.

és, però, fins el 2 de juliol de 1938 
Quan té lloc el congrés constitutiu de 
la Federació Catalana d’Espectacles Pú-
blics de l’UGT, dins el marc de la Fede-
ración Española de la Industria de Es-
pectáculos Públicos, en el qual es con-
templa l’economia de guerra, el teatre

La guerra fa del Liceu 
el Teatre Nacional.

experimental, el d’agitació i propagan-
da, el teatre català, etc.

PISCATOR A CATALUNYA
Invitat pel president de la Generalitat, 
arriba, el 4 de desembre de 1936, Erwin 
Piscator, el significat director teatral 
antifeixista alemany. El creador del 
«teatre polític» diu, referint-se al teatre 
que aleshores es fa a Barcelona: «De-
ploro que, malgrat uns esforços de gran 
mèrit, els teatres de Barcelona no s’ha-
gin col·locat encara a l’altura de la si-
tuació, posant-se completament, franca-
ment i amb entusiasme, al servei de 
l’aixafament del feixisme.»
El 13 de desembre dóna, al Teatre Bar-
celona, una conferència: «L’altre dia 
—hi remarca—, amb motiu d’una visita 
al magnífic Palau de la Generalitat, em 
van ésser mostrades unes pintures del 
Saló de Sant Jordi, posades per la Dic-
tadura, i que són absolutament dolen-
tes. Així serien l’art i la cultura dels 
feixistes.»
Piscator parlà, també, a l'Ateneu Enci-
clopèdic Popular, on desenrotllà el seu 
pensament, i se sotmeté, després, a un 
col·loqui. El 12 de desembre, al Tívoli, 
se celebrà un festival en honor seu, i 
durant els deu dies que restà a Barce-
lona assistí a representacions del Dan- 
ton, a l’Olímpia, Lenin, a l’Apol·lo, i Om-
bres del port, al Teatre Català de la 
Comèdia.
El número 2 dels butlletins del TIR, en 
parlar de la vinguda de Piscator a Cata-
lunya, diu: «Obeeix al desig del gran 
escenògraf de viure l’atmosfera revolu-
cionària que es respira a Barcelona. 
Piscator, a més, com a president de l’As-
sociació Internacional de l’Espectacle, 
porta a Catalunya l’adhesió i la simpatia 
de tots els treballadors de l’espectacle 
d'arreu del món per a la causa que el

El 1936, Josep Tarradellas, interinament 
conseller de Cultura, eixampla les funcions 
de la Institució del Teatre.

nostre poble defensa avui amb les ar-
mes a la mà. De passada, durant la seva 
estada a casa nostra, es proposa fundar 
a Barcelona el grup català de l’esmen- 
tada associació i reestructurar el grup 
espanyol que fou creat a Madrid sota 
l’advocació del gran poeta Rafael Al- 
berti.»
El doctor F. Oliver Brachfeld, que, a 
Barcelona, serví d’intèrpret a Piscator 
i contribuí a la creació del TIR, se 
n’anà, com a secretari seu, a París.

EL TEATRE AMATEUR
És del tot coneguda l'expansió del tea-
tre d’aficionats a Catalunya; ateneus 
obrers i culturals, gremis, centres par-
roquials i altres associacions professio-
nals, polítiques i artístiques foren pro-
motores d’activitats escèniques. Una 
xarxa d’empreses teatrals no professio-
nals com aquesta —única al món—, 
desplegada per tot Catalunya, consti-
tuïa un entreteixit recreatiu i cultural 
que reclamava ésser coordinat i prote-
git. L’any 1932 es creà la Federació Ca-
talana de Societats de Teatre Amateur 
i, amb data 15 de desembre de 1936, la 
Generalitat hi nomenava un delegat. 
Més tard, el 21 de juliol de 1937, decre-
tava patrocinar-la plenament.

EL COMISSARIAT D’ESPECTACLES 
DE CATALUNYA
Es creava per Decret de 26 de juliol 
de 1936 i n’era nomenat comissari Josep 
Carner i Ribalta. El Comissariat d’Es-
pectacles de Catalunya intervingué en 
l’elaboració del «nou règim de treball 
per a l’explotació de teatres», decretat 
per la Generalitat amb data 12 d’agost 
de 1936, establí relacions d’intercanvi 
cultural amb la Unió Soviètica, fou l’or- 
ganisme interventor del govern català 
en entitats de propietat col·lectiva de 
tant de prestigi com el Palau de la Mú-
sica Catalana, el Gran Teatre del Liceu 
i el Poliorama. Carner i Ribalta, però, 
decebut davant l’acumulació de dificul-
tats que se sumaven en la gestió mo-
deradora del Comissariat, sol·licità una
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excedència i fou substituït per Lluís M. 
Bransuela. Malgrat tot, el Comissariat 
d’Espectacles de Catalunya fou el pri-
mer, i l’únic fins ara, organisme depen-
dent d'un govern autònom que intentà 
assumir la tasca executiva d’una polí-
tica teatral d’obediència catalana.

LA INSTITUCIÓ DEL TEATRE 
DE LA GENERALITAT
La Institució del Teatre, després de la 
forçada dimissió de Gual, l'any 1934 
—en veure desestimáis, per part del Pa-
tronat, projectes com el del Teatre Ofi-
cial de Catalunya, i, alhora, impulsades 
reformes alternatives elaborades d’es- 
quena a ell, com ara les de Millàs Rau- 
rell i Puig i Ferreter—, sota la direcció 
de Joan Alavedra, l’any 1936, passà a de-
pendre directament de la Conselleria 
de Cultura, en ésser dissolt el Patronat. 
Amb data 29 d’octubre de 1936, el con-
seller primer i interí de Cultura, Josep 
Tarradellas, dictà un Decret pel qual es 
reorganitza substancialment la Institu-
ció. S'hi integren les ensenyances d’art 
dramàtic del Conservatori del Liceu; 
s’assenyala que les orientacions pedagò-
giques emanaran del Consell de l’Escola 
Nova Unificada i es creen noves espe-
cialitats de formació professional, com 
ara les de Direcció d’Escena i Interpre-
tació Lírica, amb la qual cosa la Insti-
tució es col·loca a l’avantguarda dels mi-
llors centres dramàtics europeus.

La vinguda d’Erwin Piscator a Barcelona, 
a la darreria de 1936, fou tot 
un esdeveniment. No és cert, però, 
que hi muntés Terra baixa com algú ha dit, 
bé que sembla que el projecte existí.

La Institució estigué present i participà, 
per delegació expressa de la Generalitat, 
al desè Congrés Universal del Teatre 
que tingué lloc a París del 5 al 10 de 
juny de 1937.

PREMÍ JOAN ESTELR1CH,
V EDICIÓ
Poden optar-hi tota mena d’obres lite-
ràries en prosa, rigorosament inèdites, 
originals i sense limitació en el gè-
nere: assaig, narrativa, novella, me-
mòries, biografia, etc. No hi poden 
ésser tingudes en compte les obres ja 
premiades en concursos anteriors. Els 
originals hauran de tenir una extensió 
aproximada de 300 folis, mecanogra-
fiats a doble espai per una sola cara. 
La dotació del premi, de 250.000 
pessetes, no podrà ésser fraccionada 
i correspondrà als drets d'autor de 
les tres primeres edicions de l’obra 
premiada. Per a successives edicions, 
l’autor percebrà el 10% sobre el 
preu de venda dels exemplars. El 
premi serà atorgat per un jurat for-
mat per Maria-Aurèlia Capmany, An-
toni Comas, Josep Faulí, Octavi Sal- 
tor, Josep Tarin Iglésias, Francesc 
Vicens, Jaume Vidal Alcover i Ramon 
Bech. Editorial Dopesa editarà l’obra 
premiada dins el termini d’un any, a 
comptar des de l’adjudicació. Si du-
rant aquest temps no l’editava sense 
que ho hagin impedit causes de força 
major, l’autor podrà disposar lliure-
ment de I’original. Editorial Dopesa 
tindrà una opció preferent per a ¡’ad-
quisició dels drets de les obres pre-
sentades que no hagin obtingut el 
Premi però que el jurat consideri d’in-
terès. Els originals hauran d’ésser pre-
sentats, per tot el dia 30 de desem-
bre de 1977, a Editorial Dopesa (car-
rer Cardenal Reig, s/n., Barcelona), 
i el premi serà atorgat durant el mes 
de març de 1978. Els originals hau-

ran d’ésser lliurats per triplicat i amb 
la indicació «Per al Premi Joan Estel- 
rich»; l’autor haurà de signar-los amb 
expressió clara de nom, cognoms i 
domicili, o podrà presentar-los sota 
pseudònim, i, en aquest cas, amb 
¡ema i plica. Els autors que no hagin 
estat premiats podran recollir els ori-
ginals, prèvia la presentació del rebut, 
a partir del 15 d’abril i durant un 
any.

CONCURS DE BEQUES
DE LA FUNDACIÓ OBIOLS
Poden concursar-hi tots els estudiants 
del Berguedà, que segueixin estudis 
superiors, mitjançant una sol·licitud es-
crita en la qual facin constar les ca-
racterístiques vocacionals envers els 
estudis que cursen, llur marxa, quali-
ficacions, etc., així com la situació , 
familiar i totes les dades que creguin 
dignes de tenir-se en compte. Cal pre-
sentar la sol·licitud, per tot el dia 
14 de novembre, a l’Agrupació del 
Berguedà (carrer Fontanella, 10, prin- j 
cipal —Acadèmia—, Barcelona-1 0. 
Telèfon 318 93 35). La Fundació es 
reunirà abans del dia 10 de desem- ’ 
bre, per tal de procedir a la selecció 
del beneficiari. La beca s’ha d’adjudi- I 
car a un estudiant fill de berguedans. 
Tindran prioritat els socis de l’Agru-
pació o fills de socis. De tots els 
compresos en les dues condicions an-
teriors, hom vetllarà per fer benefi- i 
ciari qui estigui en condició econòmi- ! 
ca més feble. Hom tindrà en compte 1 
també les bones qualificacions o el ! 
millor aprofitament en els estudis. En | 
igualtat de condicions, serà preferible 
el qui segueixi estudis sacerdotals. 
El beneficiari percebrà mensualment 
la quantitat estipulada en la forma 
convinguda mútuament, a comptar de 
setembre fins a juny, ambdós com-
presos. La percepció d’una anyada no 
prejutja ni impedeix de presentar-s’hi 
¡’any següent. El beneficiari presen-
tarà en el termini d’un mes, una ve-
gada acabat el curs escolar, una mo-
nografia d’unes deu pàgines mecano-
grafiades exposant el resultat del 
curs, les apreciacions personals i les 
conseqüències sorgides, com a profit 
d’aquest ajut.
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EL TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA

El dia 27 de juliol de 1936, Tendemà de 
l’establiment oficial del Comissariat 
d’Espectacles de Catalunya, la Generar 
fitat promulgà el Decret següent: «El 
Govern de la Generalitat de Catalunya 
havia intentat en diverses ocasions acos-
tar al poble de Catalunya el Gran Tea-
tre del Liceu. En representacions i fes-
tivals populars, en reduccions extraor-
dinàries de preus, aquest teatre havia 
començat a ésser accessible als nostres 
obrers, que estimen la música. Ara que 
la Generalitat s’ha incautat de tots 
aquells edificis que són en realitat pa-
trimoni del poble de Catalunya i que 
poden contribuir a la seva formació i a 
enfortir la seva cultura, és el moment 
que sigui el Teatre del Poble de Catalu-
nya el que havia estat fins ara Gran 
Teatre del Liceu. A proposta, doncs, del 
Conseller de Cultura, i d’acord amb 
el Conseller Executiu, Decreto: Art. 1. 
El Gran Teatre del Liceu passa a ésser 
Teatre Nacional de Catalunya, i serà 
designat des d’ara amb aquest nom. 
Art. 2. És autoritzat el Conseller de 
Cultura de la Generalitat per a estruc-
turar la nacionalització de l'esmentat 
teatre i organitzar-ne al seu dia el fun-
cionament. Barcelona, 27 de juliol de 
1936. Lluís Companys.»
La nacionalització del Liceu era una 
mesura de gran efecte públic, plena 
d’ambició encara que, malauradament, 
de resultats pràctics discretíssims do-
nada l’excepcionalitat del moment. Tot 
amb tot, malgrat no poder-se acomplir 
satisfactòriament tots els propòsits, hom 
hi organitzà una primera temporada lí-
rica que començà a la primeria de març 
de 1938 i acabà el mes d'agost. El 12 d’oc-
tubre, s’hi inicià una segona temporada 
amb l’actuació de Joan Magrinyà, que 
presentà el ballet de Barcarisse, amb de-
corats de M. Muntanyola.

EL TEATRE CATALÀ DE LA COMÈDIA 

«Queda incorporat a la Generalitat el 
Teatre Poliorama de Barcelona., annex 
a l’Acadèmia de Ciències i Arts de Bar-
celona, el qual serà destinat a teatre ca-
talà i s’anomenarà Teatre Català de la 
Comèdia. Aquest Teatre serà regit per 
la Generalitat i al servei sempre del tea-
tre i de la llengua catalana.» Amb aquest 
Decret, de data 13 d’agost de 1936, el 
govern de la Generalitat reconverteix la 
seva política de subvencions al teatre 
iniciada l’any 1931 en una acció inter-
ventora inèdita fins aleshores. Amb data 
29 de gener de 1937 nomena directors 
de la companyia Enric Borràs i Pius 
Daví. El Teatre Català de la Comèdia 
constitueix la primera empresa pública 
estable que ha bastit un govern català 
per al teatre nacional. Al llarg de tres 
temporades, l’empresa hi mantingué una 
programació substancialment coherent 
amb l’esperit del que ha d’ésser un tea-
tre oficial català, culte i, alhora, popular. 
L’any 1938 hom convocà el Premi Teatre 
Català de la Comèdia, dotat amb cinc 
mil pessetes, el qual fou atorgat a l’obra 
de Joan Oliver La -fam, estrenada el 
15 de juny de 1938.
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