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La biografia familiar de Pompeu Crehuet desmunta 
el tòpic de la crisi del teatre català d’inicis del XX

Un notari lletraferit sense formació 
literària acadèmica se n’ha adonat. 

El tòpic de la crisi teatral catalana de la 
segona dècada del segle XX, proclamat 
sense matisos pels historiadors del te-
atre i de la literatura, es pot desmuntar 
fàcilment si mirem més enllà de la xar-
xa escènica professional barcelonina. 
Eladi Crehuet Serra acaba de publicar a 
Pagès Editors una biografia familiar del 
seu avi, el dramaturg Pompeu Crehuet 
(Barcelona,1881-Sant Feliu de Guíxols, 
1941) −Una Barcelona de conte− en la 
qual constata que la situació no va ser 
tan dramàtica i difícil com s’ha dit, per 
als autors catalans, perquè, pel que fa a 
Crehuet, i això es pot aplicar a tots els al-
tres, les seves peces es representaven ha-
bitualment a tot el país.

El nét de Pompeu Crehuet ho ha 
comprovat a través de la revista Teatre 
Català. De Flors i violes, una de les obres 
més populars del dramaturg, la revista 
dóna notícia de divuit representacions 
en divuit escenaris diferents, només en-
tre el gener de 1912 i el juny de 1913.

I no devien ser les úniques, perquè la 
publicació no tenia accés a la programa-
ció de tots els teatres. Ara, gràcies a les 

hemeroteques digitals podem desco-
brir-hi casos ben representatius. A Ba-
nyoles, i durant les festes dels dies 24, 
25 i 26 d’octubre de 1911, es represen-
ten, entre els dos teatres de la ciutat, fins 
a 12 obres, totes en català, de Rusiñol a 
Crehuet, i a càrrec dels primers actors 

professionals, com Emília Baró i Carles 
Capdevila. I als barris de Barcelona, ben 
servits d’escenaris teatrals, un Orfeó 
Gracienc, per exemple, podia acollir mit-
ja dotzena d’obres, originals o traduïdes, 
en un mes. 

Els historiadors parlen de crisi gene-
ralitzada arran de la pèrdua del Romea 
per al teatre català, el 1911, fins llavors la 
principal plataforma que tenien els au-
tors catalans per estrenar les seves obres, 
i a partir d’aquí afirmen que “la qüestió 
és que, fins al 1917, el teatre català com a 
institució navegà desorientat, sense cap 
mena d’estatge permanent on allotjar-
se” (Història de la literatura catalana. 
Riquer/Comas/Molas, Ariel).

A València sí que han vist que una 
cosa era el teatre professional del centre 
de la ciutat i l’altre, el de barriades i po-
bles. Jaume Lloret i Esquerdo (El sainet 
valencià durant el segle XX) recorda que 
si bé València, pel que fa al sainet, va pa-
tir una crisi forta, aquest ensopiment es 
trencava per les estades que companyies 
professionals realitzaven a les més im-
portants poblacions del país i pels grups 
d’aficionats que florien per tot el país, in-
closos els barris de València.

Pompeu Crehuet, en una foto d’estudi que il·lustra la 
biografia que li ha dedicat el seu nét, Eladi Crehuet.

■  Suspens en geologia
La Venus de Shakespeare pregun-
ta a Adonis si és dur com la pedra 
i replica, segons Salvador Oliva: 
“no, molt més que la pedra que 
s’estova amb la pluja”, de la qual 
cosa cal deduir que hi ha pedres 
que s’estoven amb la pluja i pe-
dres que no. Però en el text origi-
nal aquesta deducció no es pot 
fer perquè Shakespeare deixa clar 
que tota pedra s’estova amb la 

pluja. Oliva −o el corrector, de la 
Fundació Pere Coromines− hau-
ria d’haver posat una coma entre 
“pedra” i “que”. O bé fer com More-
ra i Galícia (“la pedra amb la plu-
ja s’ablaneix”) i Guizot (“la pierre 
s’amollit sous la pluie”.)

■  Embargament il·legal
“Records del servici”, d’Emili 
Vilanova, inclòs a l’antologia de 
Proa Escenes barcelonines, manté, 

per un canvi introduït a la primera 
edició −pòstuma− del relat en vo-
lum, el 1906, el verb embargar en 
la frase “li embargaren lo cos amb 
creures de corretjam”. Evident-
ment, com indica la primera edi-
ció del relat, apareguda a La Ilus-
tració Catalana, el 1892, la frase 
ha de dir ”li embragaren lo cos”.

■ Traductor marginat
El Diccionari de la literatura catala-

na desconeix la tasca de traductor 
de Fèlix Cucurull (Arenys de Mar, 
1919-1996). Va traduir, del por-
tuguès, dos volums antològics, 
de poetes i narradors, i diversos 
autors. 

■  Una pasterada
La lasanya, segons el DIEC2, es fa 
amb “capes de pasta de farina”. No 
es fa amb capes de pasta de farina 
cuinada?

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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