
da andada per la precipitació en la res- 
posta (subratllada per la successió dites dix); 
la natura de la reacció del veli davant d'un 
fet totalment inesperat, la paralització que 
és conseqiiencia de l'estupor, la dificultat 
a deixar anar les quatre paraules maldestres 
de la fórmula de submissió, la sivia prolon- 
gació de la frase amb el verbum dicendi re- 
legat ai capdavali; tot plegat és suprimit per 
una pressa inhibil, que, a mis, com si amb 
aixi, no n'hi hagués prou, priva d'una pre- 
missa funcional el lloc on es diu que Janí- 

cola sempre havia mirat amb recel el casori? 
Una pressa realment singular, la d'aquest 

passatge. En cap altre lloc de la traducció 
de Metge, en efecte, la tendencia a agilit- 
zar la narració no comporta conseqiiencies 
tan manifestament negatives; al contrari, ge- 
neralment confereix al text catali una fun- 
cionalitat narrativa superior a la del llatf. 

GIUSEPPE TAVANI 
25. ~Senex, qui has filie nuptias sernper sus- 

pectas habuerat ...s 

Notes per a un estudi de la Companyia Belluguet (1921-1936), per Enric 
Gallén 

A la membria enyorada de Rosa Roig 

El nom de Lluís Masriera' esta estreta- 
ment iiigat amb una de les manifesta- 
cions del teatre catal5 de pre-guerra que, 
a hores d'ara, 6s poc coneguda: la creació 
i formació de la Companyia Belluguet (1921- 
1936J2 Val a dir que Masriera era un home 
prou conegut a l'&pwa en els imbits cultu- 

1. Lluís Masriera i Ros& (1872-1958) proce- 
dia d'una familia d'orfebres -Josep Masriera 
i Vidal- que l'any 1840 havia instaliat el seu 
negoci al carrer de Vigatans, cantonada al de 
1'Argenteria. Cap al 1872 es van traslladar al car- 
rer Ferran, on es van constituir la ra6 social 
Masriera e Hijos, que a la mort de J. Masrie- 
ra i Vidal (1876) esdevingu.6 Viuda Masriera e 
Hijos. A la mort de la vfdua (1886) s'anomenh 
Masriera y Hermanos. I, cap a l'any 1915, cn 
tenir lloc la fusió entre la familia Masriera i 
la familia Carreras, es digu6 Masriera y Car- 
reras, S. A., ra6 social que slinstal.la al pas- 
seig de Gracia. Lluís Masriera era nebot, a 
més, d'Artur Masriera i Colomer (1860-1929). 
que fou escriptor i poeta i assoli el mestratge 
en gai saber el 1905. Traduí al catala el Pro- 
meteu encadenat i Els perses (1898), d'Bsqui1 
i, el 1911, una coHaboraci6 quinzenal a *La 
Vanguardias sobre el renaixement literari ca- 
tal l  a la dPcada de 1875-1855. Mes tard foren 
recollits en tres volums: Triunfantes y olvida- 
dos (1912), El  catalanisme literari0 en las re- 
giones (1913) i De mi rebotica (1914). 

2. Francesc C u m ,  Histbria del teatre cata- 
ld (Barcelona, Editorial Aedos, 1967). que cons- 
titueix I'única informaci6 globalitzadora existent, 
fins al present article, de la Companyia Bellu- 
guet. 

rais catalans -i sobretot artfstics- per la 
seva vinculació al Modernisme. En efecte, 
Masriera havia participat en el Modernis- 
me com a pintor,' peri, essencialment havia 
estat un deis qui més havien maidat per 
la renovaci6 de l'orfebreria i de la joieria 
catalanes. Bs mis, com ha assenyalat el seu 
fill, va ser I'importador ctde i'estil moder- 
nista en el camp de la joieria*: així com 
l'introductor a Catalunya de l'esmalt trans- 
lúcid, que havia apres durant la seva esta- 

3. Com a pintor va continuar el carni del 
seu pare, Josep Masriera i Manovens, i del seu 
oncle Francesc. De ben jove es va iniciar amb 
Ramon Pitxot: *Quan varem entrar [a I'acadkmia 
del Sr. Aystf] cn Ramon Pitxot i jo, virem 
revolucionar un bon xic aquell tranquil cena- 
cle. Jo, tot just adolescent, em permetia te- 
n u  criteri propi, donava la meva opini6 sobre 
les escoles i era un apassionat d'en Puvis de 
Chavannes. Es clar que les meves teories i les 
d'en Pitxot, que encara era mes iconoclasta, 
van convertir l'acadbmia en un lloc de dis- 
cussi6 on tot dibuixant hi passlvem molt agra- 
dablement I'estonaa (Lluís MASRI~RA, Dels temps 
passats. L'acadtmia de D. Agustí, aEsplaim pri- 
mavera de 1927, p. 6). Vegeu A. C r ~ i c l   LICE CER, 
El arte modernista cataldn (Barcelona, Aymh 
Editor, 1951). p. 402. 

4. Joan MASRIBRA, Joieria modernista. aQiies- 
tions d'Art~, n h .  4 (1%7). L'any 1901 Masriera 
va muntar una exposici6 a Barcelona que va 
significar la imposici6 de I'estil de Ren6 Lali- 
que en la joieria catalana. Vegeu J. M. GARRUT, 
L a  artes aplicadas en el Modernismo cataldn, 
a Modernismo en Cataluña (Barcelona, Edicio- 
nes de Nuevo Arte Thor, 1976). ps. 249-282. 



da a Ginebra? Cap a l'any 1913, perb, Mas- 
riera va adoptar una actitud de distanciaci6 
crítica envers el Modernisme. El reconeixe- 
ment que <(estri en pleno decaimiento o 
como se dice vulgarmente ha pasado de mo- 
da)>' no amagava, perb, que cctodos pusi- 
mos en él nuestras manos y mi modesta plu- 
ma tambihn ha sufrido la influencia del 
ambiente que nos rodeaba como la sufrie- 
ron todos 10s artistas que trabajaban con 
fe. Tampoco pretendo que dentro del nrte 
modern0 no se hayan producido obras de 
excepcional bellezn y buen gusto>>.7 

La dedicació de Lluis Masriera al teatre 
no tingué lloc fins a l'inici de la $&cada dels 
vint. La causa primera del funcionament 
de les activitats de la futura Companyia 
Belluguet fou d'ordre familiar. En efecte: 

aEl dia de Sant Pere de 1920 els meus 
f a s  i nebots varen organitzar una represen- 
taci6 de Les bodes &en Cirilo. Ells matei- 
xos havien pintat les decoracions. L'escena- 
ri era un tros de galeria coberta, i el pati 
ple de seients un dormitori. 

>>A mi quan la quitxalla fa comsdia i ho 
fa bé, em cau la baba; i quan ho fan ma- 
lament passo una estona deliciosa. 

5. Masriera havia perfeccionat els seus es- 
tudis i coneixements a Paris, Londres i Gine- 
bra, on va arribar a ser deixeble de Frank 
Eduard Lossier i, de fet, va aprendre la tec- 
nica de Llemotges, que més tard promogut5 a 
Catalunya a través dels esmalts translúcids i 
opacs, que foren coneguts amb el nom d'es- 
malts de Barcelona. Vegeu NÚria nB D~LMASES, 
L'orfebreria (Barcelona, Dopesa, 19791, ps. 85-87. 

6. Luis MASRIERA, La cuida del Modernismo, 
*Memorias de la Real Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona*, tercera ?poca, rol. x, 
núm. 26 (1913), p. 545. 

7. Ibid., p. 546. Masriera pertangue a aquell 
grup d'artistes catalans fortament influits per 
I'empremta inicial de Santiago Rusiiiol i Ramon 
Casas. Ell mateix n'ha deixat testimoni a Un 
capitulo de mis memorias, .Anales y Boletin 
de 10s Museos de Arte de Barcelonsl, LI 
(octubre de 1944). ps. 47-68. I a Manuel Rodrí- 
guez CodoIá, =Anales y BoletIn de 10s Museos 
de Arte de Barcelonar, rri-IV (juliol-octubre 
de 1946). p. 525, deia: &ramos de la tnisma 
generacidn de fos que nacimos entre tos años 
setenta y ochertta del siglo pasado. La de 10s 
Mir, Mestres, Picasso, Canals, Sert, Urgell hijo, 
Sotomayor, Chichano, Beneditto, y una farga 
lista todavfa I...]. Nos precedia de cerca la bar- 
ca de aqueiia generacidrz de tos Rusiñot y 10s 
Casas que nos trajeron las inquietudes de Pa- 
ris; y ya mbr tejana la de los viejos ntaestros 
de la pintura de Cataluña con su  concepcidn 
serena y acaddmica; Martt y Alsina, Cuba, Si- 
mdn Gdmez, Urgell, los hemtanos Masriera, 
Vayreda, Tusquets, etc.= 

Els Marges, 16. 1979 

,Els de casa no ho van fer massa be, 
perb portaven una empenta i un entusiasme 
que enmig de les rialles em va fer pensat. 

uJa s3avren constituit en companyia i 
aquesta portava el nom de Companyia Be- 
lluguet. 

>Aleshores nosaltres teníem un auto, bas- 
tant gran, al qual havíem batejat amb els 
noms de Cristbfol, Belluguet, Massanocorris, 
i els novells actors varen pensar amb pren- 
dre el nom de l'auto que els portava a 
tots.>> ' 

En els seus inicis, com a director i crea- 
dor de la Companyia Belluguet, Masriera 
nomis buscava un entreteniment per als seus 
fills i nebots que no fos esbojarrat i que 
tingués per norma la mesura, el respecte i 
la bona crianca. Concebia, per tant, cadas- 
cuna de les activitats culturals i represen- 
tacions teatrals dels Belluguets com una pla- 
taforma d'educaci6 moral i formaci6 intel- 
lectual per a la mainada i jovent dels Mas- 

8. Lluís MASRIERA, El Teatre Belluguet, <La 
Veu Punxagudam, núms. 4042 (maig-juliol de 
1925). p. 38. A hores d'ara Cs difícil recons- 
truir internament la Companyia Belluguet, mal- 
grat que disposem de tres publicacions quc eren 
portaveu de les seves activitats: .La Veu Pun- 
xaguda. (1922-1928), .Esplais (1927-1928) i ~Anua- 
r i  de la Companyia Belluguetm, I-ur (1929-1932). 
Les representacions es van fer sempre al tallcr 
d'orfebreria que els Masriera tenien al carrer Bai- 
Ibn, 72. L'any 1932 van aixecar una nova planta, 
on es va edificar una sala d'espectacles -Tea- 
tre Studium-. Com a presidents honoraris fi- 
guraven Apeljes Mestres i Francesca Bonnemai- 
son, vídua de Verdaguer -algunes representa- 
cions de la companyia es van fer, a m&s, als 
locals de 1'Institut de Cultura de la  Dona que 
la Sra. Verdaguer dirigia. Com a director, Lluís 
Masiera; com a sots-director Pau1 Subarca- 
ze i Joan Garriga Mass6. Com a fundadors de 
la companyia: Mercb Carreras, Mercb Carulla, 
Maria de la Salut Masriera, Carme Batlle, Teresa 
Bergay, Angela Riudor, Montserrat Garriga. Car- 
me Garriga, Pilar Masriera, Isabel Masriera, Glb- 
ria Garriga, Aurora Garriga, Joaquim Carreres, 
Manuel Carreres, Manuel Moragues, Joan Masrie- 
ra. Antoni Campins. Lluis Riudor, Albert, Xa- 
vier i Joan Lluis Campins i el músic Enric 
Roig. Entre els actius i collaboradors: NOSI Cla- 
ras6, Elvira Batlle, Montserrat Gili, Ramon Su- 
granyes de Franch. Angel Mur, Pere Arderiu, etc. 
S'havia format tambC una llista de protectors, 
integrada per Clotilde R., vfdua Masriera, Maria 
Carreres, Mercb Carulla, Montserrat Garriga, M. 
Dolors Julih, Elvira Batlle, Carme Batlle, An- 
gels Riudor, Antoni Campins, Joaquim Biosca, 
Albert Campins, Angel Mur i Manuel Claras6. 
Es sabut que a les representacions celebrades 
a 1'Estudi Masriera s'hi accedia per invitació, 
tot i que en ocasions van fer sessions també 
per als subscriptors de les revistes relacionades 
amb la Companyia Belluguet. 



riera: <En aquest sentit, jo he cregut que 
els divertiments que tenen per base les be- 
lles arts són els que tenen més efichcia per 
fer avorrir als esperits joves les frivolitats 
que semblen de bon to.)> "" I afegia: <(Per6 
jo puc dir a aquests pares que I'ensenyar 
als fills a trobar goig en les festes dc I'es- 
perit esth a l'alcanq de tothom i que aquells 
que ensenyen a llurs fills quatre versos d'en 
Verdaguer o d'en Maragall, encara que si- 
gui per recitar-10s mal dits dintre del marc 
d'una sala i alcova, són més dignes de lloan- 
ca que els que els deixen collir del carrer 
les tonades dels couplets obscens que ens 
han importat de fora.)>9 {No trobem en 
aquestes manifestacions de Masriera una 
identificació implícita amb els pressupbsits 
polítics i culturals i hdhuc ideolbgics de la 
Lliga Regionalista, forjats i desenvolupats a 
recer de la Mancomunitat de Catalunya? 
Fixem-nos, si més no, en les observacions 
de  Masriera: <(També els hi diré que estem 
en un temps de lluita, i que els que esti- 
mern la família tenim el deure de lluitar. Els 
dos partits queden ben dibuixats: d'una ban- 
da la tendkncia a esborrar la idea de pitria 
ami, tots els disolvents de la família; d'al- 
tra banda, la defensa de la llar. Transigir és 
passar-se a l'enemic! Encoratjar qualsevol 
acte disolvent, participar-hi sense protesta 
6 mal fet. Les classes directores tenim el 
deure de tenir cura dels nostres actes puix 
el poble, com els grans infants "fan 10 
que veuen fer als grans", i sols se'l pot 
educar com s'educa un infant amb l'amor i 
I'exemple. Cregut de que els rics sempre es 
diverteixen, té la vista fixa sobre tot 10 que 
sig1.i esbarjo i sempre procura imitar-lo., 'O 

Bs cert, d'altra banda, que I'aparició de la 
conlpanyia s'esdevé ja en un moment d'ero- 
si6 d e  -la ideologia~noucentista, catalitzado- 
ra de les aspiracions polítiques i culturals 
d'un sector b e  la burgesia- catalana, com 
Murgades ha indicat; en tot cas, si el Nou- 
centisme, <(en tant que ideologia configu- 
radora del programa d'acció immediata al 
senei de l'estrattgia política d'aquesta bur- 
gestan,'Pb" havia entrat en crisi, ¿no po- 
dríem interpretar el sorgiment de la Com- 
panyia Belluguet com la formació d'una 
entitat que, apareguda pardelament al pro- 
cés de desenvol~~pament i institucionalitza- 

8.  bis. Lluís MASRIERA, El Teatre Bellugicet, 
%La Veu Punxagudam, núm. 13 (15-11-1923), p. 10. 

9. Lluis IUISRIERA, EI teatre dins la famí- 
lia, .La Veu Punxagudaw, núm. 13 (15-11-19231, 
p. 10. 

10. Lluis MASRIERA, El teatre dins la fami- 
fia, *La Veu Punxaguda*, núm. 13 (15-11-1923), 
PS. 10-11. 

10 bis. Josep MURGADES, Assaig de revisi6 del 
Noucentisme, .Els Marges*, núm. 7 (1976). p. 41. 

ció de la poIítica cultural de la Mancomu- 
nitat de Catalunya, s'adeia i/o s'identifica- 
va -potser millor-, en el fons, amb els 
principis d'aquda poiítica globalitzadora? 

Gs més: si revisem alguns dels textos d'a- 
niilisi teatral de l'tpoca, ens trobarem amb 
elemenfs que permetrien refor~ar aquestes 
suposicions. Farran i Mayoral deia: <Sem- 
pre ha revoltat als esperits delicats que la 
sort immediata d'una obra bella en el teatre 
pugui dependre de la momenthia disposi- 
ció d'una multitud ignorant i capriciosa: 
sempre els ha repugnat que sigui precís acon- 
tentar, afalagar o hhbilment guanyar-se el 
públic, aquest formidable monstre, creat per 
empresaris cobejosos del guany, per autors 
mediocres o gens escrupulosos. La veritat, 
perb, mil voltes s'ha dit, exemples se n'han 
donat, és que la imposició &uns quants 
coneixedors ha fet gairebé sempre acceptar 
belles creacions, ha imposat a la fi renova- 
dores f6rmules. Entre nosaltres, doncs, avui 
que tantes coses excdents van fent-se'ns 
possibles, no s'intentaria la formaci6, per al 
teatre nostre futur, d'un auditori, d'un es- 
pectatori obert a les bones suggestions d'un 
art superior, i imposat per coneixedors se- 
lectes?, '' Anys després Carles Soldevila en- 
cara remarcava: <([. . .] En I'alta burgesia i en 
l'aristocrhcia quasi no trobaríem vestigis de 
diletantisme dramhtic. En cap palauet de 
Pedralbes o del carrer de Muntaner, es con- 
serva la tradició d'organitzar aquelles peti- 
tes representacions íntimes, un temps en- 
treteniment habitual del beau monde i que 
encara avui, malgrat la voga del restaurant, 
del dancing i dels esports, té els seus fidels 
en l'aristocrhcia de Frang i d'Anglaterra., " 

I Soldevila destacaria justament la tasca que 
en aquest sentit feia la Companyia Bellu- 
guet: <(Jo no conec a Barcelona un assaig 
semblant de teatre privat i tremolo d'ima- 
ginar que en lloc d'ésser com ara una gem- 
ma rara i preciosa - e n  la llar mateixa d'u- 
na illustre família d'orfebres- esdevC una 
llavor fecunda, un exemple per a tants aris- 
tbcrates pertorbats pel ja%;-band, pel char- 
leston i el black-boltom., 

El mateix Lluís Masriera abonava el ca- 
rhcter educador, moralitzador i escolar, en 
definitiva, de les activitats desplegades en- 
torn de la Companyia Belluguet, que pre- 
tenien oferir inicialment una alternativa 
-potser millor, una replica- a la realitat 
del teatre comercial de l'&poca: <Estic con- 
venGut de la influtncia cultural del bon tea- 
tre i crec que les dotzenes d'institucions ca- 
tequistes que prediquen la moral i la re- 

11. J. FARRIN I MAYORAL, Lu r e n m i 6  del 
teatre (Barcelona 19171, p. 65. 

12. Carles SOLDEVILA, Encoratjament als 
samateurs*, aEsplaiw (hivern del 1927). p. 4. 

13. Ibid., p. 5. 

Notes 



ligi6 a la classe treballadora no assoleixen 
un resultat tan positiu com els que assolei- 
xen uns quants entusiastes que tinguessin 
l'altruisme de representar obres morals al 
Paralelo. [...I Tenim de confessar que el 
teatre de debb, o el teatre de professionals, 
esth en plena decadencia com a citedra de 
moral. Avui, fora comptades excepcions, és 
hostatge de forces immoralitats, i els pares 
de família passen vertaders treballs per po- 
der portar llurs fills a un espectacle digne.), I4 
I assenyala el carkter moralitzador que hau- 
ria de tenir aquest teatre en familia: <(El 
teatre segueix essent hostatge de totes les 
belles arts, segueix essent un mitjh podero- 
síssim d'educació i seguiria essent el mirall 
dels bons costums, si aquells que el tenien 
en les seves mans no l'haguessin deixat a 
mans mercenkies, que el malmenen i en fan 
una arma de disolució social. Si en comp- 
tes &anatematitzar-10, de maleir-10 i aban- 
donar-10, si en comptes &abstenir-se s'ha- 
gués anat liuitant per moralitzar-10, avui dia 
aquest teatre que havia comencat en mans 
de catblics, seguiria essent un dels puntals 
dels bons costums. Perb ara les dificultats 
són immenses, tot és de refem " 

Una a n a s i  mínimament globalitzadora de 
la Companyia Belluguet ens obliga tamb6 a 
coneixer quins eren els plantejaments de 
Lluís Masriera --com a director- quant a 
I'art esdnic. De fet, Masriera es va mostrat 
sempre com un home de teatre summament 
preocupat per tot allb que incidia -o po- 
dia incidir- en una representació teatral. 
Sovint al llarg de les publicacions vincu- 
lades més o menys estretament a la com- 
panyia apareixen referencies sobre aquest 
punt. En efecte, Jacques Copeau, fündador, 
l'any 1913, del Vieux-Colombier de París, 
és pres sovint com un model a seguir. No és 
gens estrany que aixb fos així. La tasca 
de Jacques Copeau al Vieux-Colombier era 
probablement un mirall per a l'orientació es- 
ccnica que Masriera volia donar a la Com- 
panyia Belluguet. Masriera, de procedencia 
modernista >om hem vist-, concebia el 
teatre com a <(hostatge de totes les arts, i 
com a <(acord de vhries notesa. Assumia, 
per tant, aquella vella aspiració modernista 
d'entendre la literatura -i, doncs, el tea- 
tre- com el resultat d'una síntesi "de to- 
tes les arts. El text, base essencial per a 
Masriera, anava - -o  havia d'anar- acom- 
panyat de l'acció, el gest, la indumenthria, 

el color, la música: <{Resumint vos diré, 
amics Belluguets, que una representació tea- 
tral deu ser tota armonia, no deu haver-hi 
res que desentoni i que el teatre modern 
deu fer la mateixa evolució que ha fet la 
música al sortir-se d'aquella decadencia que 
ens donava un acompanyament de recepta 
ramplona a qualsevol melodia, que la pin- 
tura, al seguir les petjades dels impressio- 
nistes francesos i que totes les belles arts 
en general que han evolucionat acceptant el 
color com un embelliment de la forma no 
com el seu enemic. Una obra escrita per un 
teatre determinat coneixent els actors, els 
seus gestos i les seves veus, poguent do- 
minar la llum i el color i amb una sola 
direcció, seria I'ideal per assolir un resultat 
de conjunt tal com jo 1'entenc.a 

Com diria anys després Domenec Guansé: 
<El text és per a ell I'essencial. Tota I'esce- 
nografia ha de posar-se al seu servei. Fins, 
com és de llei, el to de I'obra és el que ha 
de donar el to als decorats, el que ha d'im- 
posar tota la plastica i el moviment escgnic. 
L'escenbgraf ha de limitar-se a realitzar I'am- 
bient, i'aunosfera de I'obra: nolla falsificar- 
la amb el pretext que sigui., 

Copeau havia tractat d'una manera molt 
semblant la prbpia concepció teatral: <{Par 
mise en scene nous entendons: le dessin 
d'une action dramatique. C e s t  i'ensemble 
des mouvements, des gestes et  des artitudes, 
l'accord des physionomies, des voix et  des 
silences, c'est la totalité du  spectacle scé- 
nique, émanant d'une pensée unique qui 
le congoit, le rigle et i'harmonise. Le met- 
teur en scine invenfe et  fait régner entre 
les personnages ce lieu secret et visible, 
cette sensibilité réciproque, cette mystkieuse 
correspondance des rapports, faute de quoi 
le drama, m2me interpretd par d'excellents 
acteurs, perd la meilleure part de  son ex- 
pressi0n.n " 

El reconeixement per part de Masriera 
-i la identificaci6 alhora- amb I'obra de 
Jacques Copeau al Vieux-Colombier fou SO. 

vint assenyalat per la premsa de l'epoca.19 
De tota manera, l'empresa de Lluis Masriera 

16. EL NOY DE LLBVAXERZS [(Lluís MASRIER~):, 
Assaijos de renovacid teatral. Caries a n'els 
Belluguets, aLa Veu Punxaguda., núm. 2 (mar$ 
de la), p. 6. 

17. Domhec GUANS~, Un realitzador teatral, 
.Mirador* (12-11-1931). 

18. Jacques COPEAU, Un essai de rknmatioit 
dramatique. Le Tltéitre du Vietcr Colontbier, din3 
Registres, vol. I: Appels (Paris, Gallimard, Pra- 
tioue du théitre. collection diria& ~ a r  André - - 
~einstein, 1974). i s .  29-30. 

14. Lluis MASRERA, El teatre dins la fami- 19. Vegeu Coses de teatre, .La Veu Punxa- 
fia, 'La Veu Punxagudam, núm. 14 (15-111-1923), yda*, núm. 49 (febrer de 1926), on es fa ressb 
P. S. d'una crida de Copeaux Aux amateurs de l'any 

15. Ibid., p. 6. 1925. 1, tambb, La premsa estrangera i la Cant- 
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era tl'un abast i d'una incidencia social molt 
mis restringida que en el cas de l'empress 
del Vieux-Colombier. Bé, Masriera compar- 
tia --o podia compartir- amb Copeau una 
visió de l'art escenic aniloga i una concep 
ció de l'anomenat teatre amateur que fos 
una replica al teatre professional," perb 
l'un i l'altre eren fruit de dues societats 
ben diferenciades quant a l'estat de desen- 
volupament cultural i, particularment, tea- 
tral. No cal sinó recon6ixer només alib que 
el teatre del Vieux-Colombier ha significat 
per al teatre i l'escena francesa: una plata- 
forma --entre altres aspectes- d'estrena 
d'autors joves de l'epoca, com ara Jules Ro- 
mains, Roger Martin du Gard, Charles Vil- 
drac, Jean Giraudoux, etc. En fi, que amb 
el temps el Vieux-Colombier es convertí 
en el centre on ctse formPrertt des acteurs 
et des metteurs en scPne qui continuPrent 
avec leur tempirament personnel I'oeuvre 
du maltre, dans des directions différentes, 
certes, mais toujours avec le souci de la qua- 
litk et le dédain du th6dtre puremettt com- 
rnercial. Les deux pltrs illustres sont Jou- 
vet et Dt~llin avec les qtrels Georges Pitoeff 
et Gaston Baty formPrent un cél2bre Cartel 
Jouvet eut comme auteurs favoris Romains 
et Giraudoux. Dullin découvrit Iliarcel 
Achard et joua les meilleures pieces de Sa- 
lacrou. Bat qui s'occupa surtout de mise 
en $cine olt int  son plus gran succb avec la 
Maya de Simon Gantillon.)> " 

El carhcter d'escola que es despren de la 
tasca iniciada per Jacques Copeau no exis- 
teix en la intencionalitat de Lluís Masriera, 
reduit a un b b i t  privat, familiar --d'élite, 
si em permeteu-, sense una decidida i fer- 
ma projecció sobre l'escena catalana de l'$- 
poca, malgrat que sorgís com a replica -mes 
que tlo pas com a alternativa- a un de- 
terminat tipus de teatre i/o espectacle que 
hom representava de l'escena comercial es- 
tant. Sobretot aquell que es feia a les sa- 
les i escenaris ubicats al Parallel. No 6s 
d'estranyar que, encara l'any 1931, hom fes 
aquesta crida: <<I be, a Catalunya ens cal- 
dria un Jacques Copeau, que pogues dis- 
posar d'un instrument com el Vieux Co- 

panyin Beflugttet, .La Vcu Punxagudan, núm. 48 
(gener de 1926), on, d'un fragment d'una revis- 
ta Francesa *Art et Dkcorationn, p. 14 llegim: 
e[ ...I M. Masriera, artiste peintre d'ttne haute 
culture, est en outre I'instigate~lr et l'anima- 
teur, 13 Barcelone, d'un groupe inddpendant 
qui travaille avec ardeur (f renover [sic] l'art 
dramatique ainsi que la dkcoration thedtrale sui- 
vani I'esprit de rtotrc Vietur Co1ombier.s 

20. F6ra bo, en aquest sentit, d'analitzar 
amb mes deteniment l'estat del teatre amateur 
a Pran~a en comparaci6 amb el de Catalunya. 

21. George VBRSINI, Le thkdtre francnis dc- 
puis 1900 (París, PUF, 1977), p. 17. 

lombier i que exercís una in£lu&ncia exten 
sa i continuada. Un home que potser hau- 
ria d'ésser, com Copeau, autor, director i 
actor: que sense aconseguir en cap d'aques- 
tes tres esferes una posici6 excepcional (aques- 
ta posici6 li escauria pel conjunt de les 
tres) popes esmer~ar-se en cadascuna amb 
una atenció, igual, segura i fidel.)>= La 
consideració, doncs, de la manca d 'un~  tas- 
ca com la duta a terme per Jacques Co 
peau al Vieux-Colombier de Patís, i el fet 
de no haver-ho assolit a Catalunya. 

L'aportació m6s genu'ina de Lluís hlasrie- 
ra a l'escena catalana -la que li valgui, a 
mes, un reconeixement internacional- és la 
idea del teatre tríptic. El teatre tríptic tenia 
una finalitat molt concreta: <(Generalment, 
si l'escenari d'un teatre té dotze meues, l'es- 
pectador contempla un sa16 ric de dotze me- 
tres, una habitaci6 pobra de dotze metres, 
etc. El nostre escenari en forma de tríptic 
té pet objecte resoldte aquests defectes de 
proporci6.v " 

L'acció es desenvoluparia sobre I'esccnari 
central sempre, generalment de dobie dimen- 
sió dels altres dos, que eren concebuts 
com a comentaris plastics de i'obsa o b6 com 
a manifestacions expressives de les acots- 
cions de l'autor, de manera que I'amL~ient 
es determinava amb exactitud: 

~Convenint, doncs, que i'escenari no si- 
gui massa alt; havem deixat el triangle su- 
perior per donar a les decoracions de pai- 
satge la sensació que el decorat continua. 

)>La bateria (candilejas) ha estat substitui- 
da per una escletxa de llum reflexada. 

)>La disposició dels llums permet donar 
a les ombres dels objectes reals la mateixa 
direcció de les ombres pintades sobre el 
decorat sense que perdin els matisos dels 
reflexos., '' 

En conjunt, i'actitud de Lluís Masriera 
quant a l'orientaci6 eschica -materialit- 
zada, de fet, a les representacions de la 
Companyia Belluguet- partí de dues idees 
bhsiques: I'anhel de renovacid i la sin-$i- 
citat, a més, eclhctica: 

<(Si l'obra 6s realista, la decoraci6 ha d'és- 
ser realista; si 6s simbblica, ha d'bsser sim- 
bblica; i si és d'avantguarda, ha d'encai- 
xar amb les teories de l'escola. 

))Les interpretacions arbitraries, contraries 
a la finalitat que s'ha proposat I'autot, fan 
riure quan passen de moda. 

.Així, segons la meva manera de pensat, 

22.  E .  N .  Ens cal un Vieu-Colombier, =Re- 
vista de Catalunyarp, x v  (1931), ps. 155-157. 

23. La idea del teatre triptic, *La Veu Pun- 
xagudar, ndms. 46-47 (novrmbre-descmbre de 
1925), p. 11. 

24. Zbid. 



al meu teatre s'hi haurien de poder repre- 
sentar des de les obres del més pur realis- 
me fins a les audhcies més revolucionlies. 
e s  clar que sempre em plaurien més dins 
de l'aspecte més sint&tic.~ 

L'inici de les activitats de la Companyia 
Belluguet a 1'Estudi Masriera tingué lloc 
l'any 1921. Anteriorment, perb, hom havia 
celebrat un parell de representacions que 
podríem considerar com a clars  precedent^.^^ 
De fet, el dia 21 de gener de 1921 -i tam- 
bé el 23- s'estreni al teatre Masriera el 
primer text de Lluís Masriera, La veritable 
princesa, peca en un acte i en vers basada 
en un conte &Andersen. Hom va represen- 
tar també un dillleg, La nineta i el soldat, 
que Masriera havia escrit en castell& i ha- 
via traduit posteriorment al catalh: 

aNo hi havia escenari, una cortina de 
domhs antic feia de teló, i entre el trio 
que va tocar la música de La veritable prin- 
cesa, la Llu'isa Garriga que va cantar unes 
canqons, el que varen representar els nos- 
tres actors i un dihleg que jo vaig repre- 
sentar, com a sorpresa, amb la meva filla, 
es va passar una vetllada més distreta del 
que pensivern. 

nAquest dihleg, titulat El soldat i la ni- 
neta, que no és més que una sitira contra 
les noies-nines i que jo vaig escriure inspi- 
rat per la idea dJAndersen de cercar l'ini- 
ma dins de totes les coses, va ésser el pri- 
mer pas dins del nostre teatre. 

.Aquesta primera festa Bellugueta es va 
fer dins de la més restringida intimitat; sols 
unes 40 persones foren invitades.), '' 

L'etapa del 1921 al 1924 és farcida de 
tempteigs que mostren la iniciativa creativa 
de Lluís Masriera com a director; el seu 
eclecticisme en tant que metteur en scene i 
la preocupació per a oferir textos que ma- 
terialitzessin la seva visió del teatre com 
un ehostatge de totes les arts,,, a diferents 
nivells. L'estrena de La bossa (1921), El re- 
taule de la flor (1921), I'espectacle sobre 
el tricentenari de la naixenca de Moliere 
(1922), L'home dels arcos (1923), d'Apdes 
Mestres, i Els tapissos de Maria Cristina 

25. Lluis MASRIERA, El teatre que jo faria. 
Lu plistica, la llum i els agrupaments, .Arts 
i Bells Oficis. (maig de 1931), p. 85. 

26. Vegeu nota 8. El 12 de setembre de 
1920, a la Sala Mates de Llavaneres, Lluis 
Masriera havia presentat El m a r m t  emps- 
rador, amb iilustracions musicals de Conxita 
Rocha, interpretades pel mestre Antoni Fors. 

27. Lluis MASRIERA, El Teatre Belluguet, *La 
Veu Punxagudaw, n h s .  4042 (maig-juliol de 
1925), p. 39. 

(1923) són una mostra indicativa --quant 
a I'orientació ecl5ctica- de I'art esc5nic de 
Lluís Masriera. Des d'aleshores formaren 
part del repertori habitual de la companyia. 

Els dies 8 i 16 de maig de 1921 hom va 
representar La bossa, text de Lluís Masrie- 
ra inspirat en una narració d'Honoré de 
Balzac. L'interSs primordial de Masriera 
era el de reflectir versemblantment l'am- 
bient i l'kpoca en quS s'havia de desenvo- 
lupar l'acció de I'obra: <(Vaig pensar: si les 
persones que vénen tenen ja a l'entrar una 
sensació d'antigor, si els sembla que respi- 
ren el perfum de 100 anys enrera, haurem 
venpt. Així és que per assolir aquesta sen- 
sació vaig penjar un parell de curnicbpies. 
Vaig fer vestir les senyoretes que feien d'a- 
comodador amb vestits de l'epoca, i a l'entre- 
acte més llarg unes nenes amb cistellets de 
flors obsequiaven als assistents.* 

La bossa fou el primer text que la Com- 
panyia Belluguet representi en teatre t r fp  
tic l'any 1923. La preocupaci6 essencial de 
Masriera a La bossa s'havia centrat en la 
voluntat de reflectir un ambient i una 5po- 
ca donats; a El retaule de la flor, en canvi, 
l'orientació primera girava entorn de la ges- 
ticulació de les mans dels personatges, que 
apareixien inserits en un retaule quatrecen- 
tista. En efecte, el 26 de desembre de 1921 
hom estreni El retaule de la flor, visi6 
quatrecentista segons els escriptors medie- 
vals catalans. Per a Masriera, ctliteririament, 
és fill de Ramon L l d :  comenca amb un 
tros de dihleg d'Aloma i Evast del Blan- 
querna. I, plisticament, és fill del retaule 
del nostre museu de Granoller~,,.'~ 

Amb motiu del tricentenari de Molisre, 
la Companyia Belluguet va muntar una ses- 
sió versallesca. Masriera va tragar un pla 
general de trasllat del públic a una verta- 
dera -potser versemblant- festa del se- 
gle XVII: <(I aixb l'ajudarh la decoració de 
la sala amb mobles autentics, el rei Lluís XIV 
en persona que assistira al espectacle, se- 
guit de la seva cort i d'alguns personatges 
d'aquell temps, alguns balls de I'epoca que 
es ballaven i la música que acabar& de for- 
mar I'ambient en qus deu desarrollar-se la 
gran festa literiria.), 

La sessió va tenir lloc el 10 de juny de 
1922. L'acte va revestir una esplendor poc 
usual a I'epoca. Hom va representar Les 

28. Ibid. 
29. Lluis MASRIERA, EI Teatre Belluguet, *La 

Veu Punxagudan, núms. 46-47 (novembre-desem- 
bre de 1925). p. 12. Vegeu Luis MASRIBRA, i4 e%- 
presidn de las manos en  las pinluras primilivas 
y en el teatro, aMemorias de la Real Academia 
de Ciencias y Arte~, tercera bpoca, vol. xxr, 
núm. 7 (Barcelona 1928), ps. 221-226. 

30. Notes belluguetes, a L a  Veu Punxaydaa, 
ndm. 3 (16-IV-1922), p. 3. 

Els Marges, 16. I979 



prGcieuses ridicules i La pastorale comi- 
que, ambdues en frances. La reconstrucci6 
del teatre-sal6 de la cort de Lluís XIV que- 
dava expressat així: <(A les 10 en punt, amb 
la sala plena de gom a gom i amb assisten- 
cia del Excm. Sr. Gnsul  de Franca, moltes 
personalitats de la colbnia francesa, artistes 
i gent de l'alta societat barcelonina, l'anzm- 
ciador, coHocat al costat de la porta va anun- 
ciant a mida que anaven entrant, els perso- 
natges de la cort de Lluis XIV. Entraven 
per parelles i anaven assentant-se als se- 
trials que tenien preparats al voltant del 
trono. L'últirn va ser el rei, que va entrar 
precedit d'un donzell noble que amb un 
candeler a cada m i  i caminant i d'esquena li 
illutninava els passos. L'orquestra va escla- 
tar amb la marxa de Lluis XIII  i tota l'as- 
semblea va aixecar-se a peu dret., 3' 

La partitura original de Lulli, autor de la 
música de La pastorale comique, havia estat 
localitzada al conservatori de París. Masrie- 
ra es va encarregar de fer-la copiar: <(Es va 
trobar la influencia i el meu amic -Pru- 
nieres-- va encarregar a un músic polones 
que per pocs francs, i menys pessetes, la 
va traspassar a les claus modernes.)>'2 Des- 
p d s  fou executada pel mestre Enric Roig i 
les senyoretes Conxita Anglada, Maria Cap- 
devila i Teresa Bergay al clavecí. 

Quan, l'any 1923, la companyia va repre- 
sentar L'home dels arcos, d'ApeUes Mestres, 
Masriera volia honorar, sobretot, la figura 
d'un home que reunia totes les qualitats in- 
herents a l'artista modernista: <([ ...I L'ApeE 
les no és un poeta, ni un músic, ni un di- 
buixant ... Es un artista. Es artista quan 
pinta, artista quan parla i artista quan can- 
ta. Que hi fa la tknica! La seva obra ens 
encisa perque 6s plena d'art; perque 6s l'o- 
bra d'un cor d'artista.n3' Valoraci6 que en- 
cara, a la postguerra, va mantenir?' 

El 26 de desembre de 1923 es va repre- 
sentar Els tapissos de Maria Cristina, un 
espectacle muntat amb un criteri globalitza- 

31. .La Veu Punxagudas, núms. 5-6 (juny- 
jul~ol de 1922). extraordinari dedicat a i'ho- 
menatge a Molihre, p. 11. 

32. Lluís MASRIBRA, EI Teatre Belluguet, aLa 
Veu Punxaguda~, núm. 51-52 (abril-maig de 1926). 
PS. 21-22. 

33. ApeHes Mestres, .La Veu Punxagudas, 
núm. 37 (febrer ae 1925), p. 5. 

34. *Verdaderamente puede decirse que la 
obra de Apeles Mestres confirma la teorfa de 
10s que creen que el arte es uno y que las di- 
versas bellas artes son facetas cuya tdcnica se 
aprende. [...I Esta es la caracteristica de toda 
su obra incluir en un s610 conjunta: la pintu- 
ra, la poesia y la música, y siendo el teatro 
hogar de todas lar bellas artes, necesariamen- 
te tenia que llegar a elm (Luis MASRIERA, Una 
biografia de Apeles Mestres Barcelona, Imp. 
Elzeviriana y Lib. Camí, S. A., 1946, p. 12). 

dor de les formes dramitiques. %a integrat 
per sis didegs romhtics, un drama de 12- 
poca gbtica, Lo malfiat, i un sainet setcen- 
tista, Entremaliadures d'amor. Cobra fou 
representada, a mes, en teatre tríptic. 

Es a partir del 1925 quan el nom de Lluis 
Masriera i de la companyia Belluguet comen- 
cen a tenir un cert ressb en el país i també 
a niveli internacional. La superaci6, doncs, 
del marc estrictament familiar en que fins 
aleshores s'havia desenvolupat. Dos fets ho 
abonen: l'any 1924 s'havia creat una comis- 
si6, formada per Joan Alandí, Josep Es- 
truch, Joan Llimona, Joan A. Maragall, Vi- 
ceng Muntades, Joan Rubi6 i Ramon Su- 
nyer, que s'encarregaria de publicar algu- 
nes de les obres de Masriera representades 
per la Companyia Belluguet <(com a home- 
natge i agraiment a la seva persona.n35 El 
llibre fou publicat un any despres. Aquell 
mateix 1925 la maqueta de Lluís Masriera 
sobre el teatre tríptic fou guardonada a 
l'Exposici6 Internacional de les Arts Deco- 
ratives de París, i aixb a la llarga significa- 
va el suport internacional a la trajectbria 
de la companyia per part de la Fédération 
International des Sociétés ThéBtrales d'A- 
mateurs (FISTA)?6 

Lluis Masriera, en nom de la Companyia 
Belluguet, fou convidat a formar part de 
la FISTA, que presidia el dramaturg Clau- 
de Roland. La companyia comengi, alhora, 
a ser considerada com a referent, com a 
model dels grups de teatre d'afec~ionats?~ 

35. Notes Bellugtcetes, nLa Veu Punxayda~,  
núm. 29 (juny de 1924). p. 17. 

36. La FISTA havia estat fundada el 1907. 
pcrb no va cristallitzar definitivament fins l'any 
1920. sota la presidhncia de Claude Roland. L'any 
1930 tenia 600 societats federades, procedents de 
Franca, sobretot, i tambC de SuXssa, Belgica i 
Luxemburg. La FISTA organitzava anualment 
concursos de teatre amatrztr. Cf. V.M.R. [Va- 
lentí MORAGAS ro ce^], La Cornpafifa BcIluguet, 
~Diario de Barcelona. (12-VI-1930). 

36 bis. Vegeu Miquel hrvru$, Les arts i 
el teatre arnateur, ~Esplain (tardor de 1927), 
ps. 3-4; Artur PERUCHO, Teatre d'Orientaci6, a L a  
Nova Revistan, núm. 15 (marq de 1928), p. 275. 
La mes clara de les intluhncies de la Compa- 
nyia Belluguet recau en el Teatre dels Poetes, 
de J .  Wss6 I VENT~S. Vegeu El Teatre dels 
Poetes, aLa Veu Punxaydaa, núm. 40-42 (maig- 
juliol de 1925). p. 19; EI Teatre dels Poetes, 
aD'ací i d'AllAa, núm. 92 (agost de 19251, p. 253. 
El mateix Massó i Ventós ens ha deixat un tes- 
timoni ben eloqüent: a[ ... ] Per sort vaig po- 
der assistir a una modalitat nova de teatre 
d'art. Era el teatre d'en Lluis Masriera i la 
seva obra, perfecta, de cuidada presentaci6 i 
d'execució, Els tapissos de Maria Cristina. Res 
del que s'havia fet d'entre nosaltres podia acos- 
tar-se a aquella meravella, que podia posar-se 
al costat de la cosa mes resolta del Vieux Co- 
lombier. Vaig adquirir tot seguit la certitud 
que, per I'obra que volia emprendre, em calia 

Notes 



El 26 de juny de 1926 hom reté un home- 
natge a Lluís Masriera com a director de 
la Companyia Belluguet?' 

De nou, el dia de sant Esteve de 1926, la 
companyia estrena un altte dels textos més 
rellevants de Lluís Masriera, Els vitralls de 
santa Rita. La mite en scPne dels vitralls 
antics produia --o havia de produir- la 
sensaci6 que els personatges dels vitralls par- 
laven com la gent d'altre temps. Els diAlegs 
d'aquests personatges eren extrets de la li- 
teratura catalana dels segles XIV i XV, so- 
bretot de Tirant lo Blanc i Curial e Giiel- 
fa. Les illustracions musicals foren trans- 
crites pel mestte Enric Roig prenent per 
base textos del segle xv, i una dansa ceri- 
monial fou reconstrui'da per Lleonard Guar- 
diola. Fixem-nos en les característiques d'a- 
questa mise en sctne, ressenyada per Mas- 
riera: 

<<En compondre la decoraci6 dels vitralls 
de seguida vaig bandejar la idea de posar 
llums datrera de la decoraci6 per tal de do- 
nar la sensaci6 de transparkncia que volia 
assolir, perque essent ttansparent la deco- 
raci6, i venint per aquest motiu la llum 
d'esquena, tots els personatges s'haurien des- 
tacat per fosc, i precisament la meva idea 
era que semblessin retallats i transparents 
com el fons. De manera que no tenia altre 
remei que trobar un efecte de transparkn- 
cia que em permetés il.luminar els personat- 
ges amb la mateixa llum del fons. Jo em 
creia que la cosa em seria relativament f i -  
cil; he estat un dels pintors que ha pintat 
més efectes de llum per ttansparencia i s'ha 
parlat mil vegades de la lluminositat de la 
meva paleta. 

n[ ...I Provant i modificant, vaig arriba 
a tons d'una profunditat que mai hauria 
cregut i després de moltes proves i d'as- 
sajar mii materies diferents vaig convence'm 
que els tons foscos i nets eren els millors, 
per6 que no eren indispensables i que tam- 
bé es podien obtenir efectes de transparen- 
cia amb tons relativament clars.)> 

Hormig6n ha observat en les orientacions 
esc&ques de Masriera -a propbsit &El 
retaule de la flor i Els vitralls de santa Ri- 
ta- una aplicaci6 o actitud parallela a la 
realitzada per Meyerhold a l'art escknic: 
<(Con exclusidn de cualquier juicio posterior, 
Luis Masriera lleu6 adelante un trabajo real- 
mente sorprendente. En 1921, al escenifi- 
car su obra El retablo de la flor, situ6 a 10s 
personajes como las figurus de un retablo. 
Los traies, las actitudes y basta la posición 
de las manos están sacados de 10s retablos 
del siglo XV. Los actores se incrustan en 
el fondo dorado que limita la escena. A 
través de descripcidn tan somera no es di- 
fícil observar que Masriera parte de 10s 
mismos principios escenográficos, ambienta- 
les y de actuacidn que planteaba Meyer- 
hold en su Teatro de la convención cons- 
ciente y, concretamente, en puestas en es- 
cena, como Sor Beattiz, de Maeterlinck. 
Este autor y director. catalán sigui6 utilizan- 
do parecidas concepciones en puestas en 
escena, como Els vitralls de santa Rita y 
L'estella de la creu.% 39 

L'any 1927 hom convoca, organitzat pcr 
la revista <(Esplai)>, un concurs de dialegs de 
sal4 que s'incriví dins els plantejaments ge- 
nerals de Lluís Masriera i la Combanvia Be- - .  
Iluguet .+' 

El 3 de marc de 1929 tineué lloc la ses- 
si6 més signif&ativa de les-muntades fins 
aleshores per Masricra, per les repercussions 
culturals que se'n podien derivar. Es va 
celebrar una soi-disant sessió de teatre avant- 
guardista. Matinetti, amb Ara vindran; Se- 
bastia Sánchez-Juan, amb No el conec i La 
patum; Miquel Clivillé, amb Mortal angoi- 
xa; Marius Relais, amb Esser; i el mateix 
Lluís Masriera, amb La gent de dalt han de 
mirar com parlen, van oferir una mostra d e  
les aportacions futuristes en un teatre sin- 
tetic!' El  ressb que va tenir a la premsa 
coincidia amb la línia de cada un dels dia- 
ris i dels redactors en relaci6 amb l'avant- 
guarda." 

Els dies 8 i 9 de juny de 1930 es va 
celebrar a Lieia un dels concursos anuals 

I'apoi moral d'aquell home tan artista que sa- 
bia oferir, dins un ambient delit6s d'art, la 
millor sensaci6 de teatre poetic que s'havia do- 
nat a Barcelona per elements catalans. (J. m s -  sicals dels mestres Enric Roig i Francesc Pu- 
s6 I VBNT~S, La idea del *Teatre dels Poetes*, jols, es va representar al Palau de la Música 
~Comkdiaa s.d.i., p. 9). 

37. Vegeu Homenatge al director de  la C o m  
panyia Belluguet, .La Veu Punxagudan, núms. 
53-55 (juny-agost de 1926), ps. 6-13. Remarquem 
I1assist&ncia de Francesca Bonnemaison, vídua 
de Verdarmer. Auelles Mestres. Ramon Sunver. 
Joan A. ~ a r i g a l i  i Roser ~a theu ,  entre alires: 

38. Lluis MASRIERA, La amise en scdne~  dels 
vitralls de santa Rita,  esplai^ (hivern de 1927). 
ps. 23-24. El 9 de febrer de 1927, organitzat per 
i'Institut de Cultura de la Dona i amb la coope- 
raci6 de I'Orfe6 Catala i amb %lustracions mu- 

Catalana. 
39. S. A. HORMIG~N, Del aMirlo Blancor a 

10s Teatros Independientes, acuadernos Hispano- 
ameri can os^, núm. 260 (febrer de 1972), p. 351. 

40. Vegeu l'apkndix 4. 
41. Estic preparant un estudi sobre la sig- 

nificaci6 d'aquesta sessi6 de teatre avantguar- 
dista. 

42. Vegeu .Anuari de la Companyia Bellu- 
guet. (1929). Hi apareixen publicades totes les 
ressenyes que sobre la dita sessi6 va publicar 
la premsa de i'6poca. 
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de la FISTA. En aquesta convocatbria van 
assistir al voltant de 75 companyies, entre 
les quals la Companyia Belluguet, que es 
va presentat amb Les préciezrses ridicules 
de Molitre i El retaule de la flor, que 
tambe va ser representada en francks. El ju- 
rat, presidit per Tristan Bernard i amb la 
participaci6 com a vocals --entre altres- 
de Jean-Jacques Bernard i Charles Vildrac, 
li va atorgar el primer premi. Amb moriu 
d'aquest txit internacional, ctD'ací i d'Ailb 
-presumiblement Carles Soldevila- comen- 
tava: <<No serh possible que l'exemple de 
la Companyia Belluguet tingui imitadors a 
casa nostra? A despit del cine sonor, de la 
thdio i de l'esport-espectacle, ¿no hi haur& 
grups selectes que reprenguin la gran tradi- 
ci6, alhora educativa i estimulant de l'espe- 
rit, de representar comkdies? No podrem, 
pum que tan llestos som per copiar les in- 
novacions fhcils i per conservar les rutines 
sense solta, tenir com als estats nordameri- 
cans i als comtats anglesos, una societat ca- 
paq de crear per al seu plaer, personatges 
de ficci6 que li siguin com un mirall i com 
una joguina?)) 43 

De nou, hom assenyalava I'escassesa de tea- 
tres d'amateurs a Catalunya amb aspira- 
cions artístiques. Els existents ctmenen una 
vida trista i, si fa no fa, esteri1 des del punt 
de vista de l'art.,'' I hom insistia a con- 
sitderar el teatre d'amateurs com un labe 
ratori per a les recerques dramitiques a r -  
riscadesa. Masriera deixava ben clar quin era 
I'estat del teatre d'amateurs a Catalunya: 
ctllans les provinces de Barcelone et de Ge- 
tona, [sic] je n'en connais pas un qui n'ait 
son petit groupe d'amateurs. O n  peut comp- 
tex par centaines les sociés qui jouent chez 
nous. Malheuresement tous ces amateurs iso- 
Ikr jouent selon leur fantaisie, sans but mo- 
ral ni artistique.~" 

L'activitat de la Companyia Beiiuguet a 
la dhada dels trenta fou aviat mediatitzada 
per Ia nova situaci6 política i cultural que 
vivia Catalunya. Lluís Masriera fou nome- 
nat, el 9 de juny de 1931, representant de 
Ia Junta de Museus de Barcelona en el nou 
patronat de la institució del teatre creat 
per la conselleria de cultura de la Genera- 
litat. L'any 1932 fou creada la Federació 
Catalana de Societats de Teatre Amateur 
(FCSTA), de la qual Masriera fou nome- 

43. Un kxit catau a Lidge, .D0Aci i d'Allaw, 
nbm. 152 (agost de 1930), p. 255. 

44. Teatre d'aamateurs~. Llur ofici d'incu- 
badores i de laboratoris, aD'aci i d'Allbr (maig 
de 1928), p. 163. 

45. Lluis MASRIERA, Le th6htre en Catalogne, 
.Anuari de la Companyia Belluguets (1930-1931), 
p. 73. 

nat president efectiu fins al 18 de juliol de 
1936" 

La Companyia Belluguet celebra, d'aitra 
banda, el des& aniversari (20 de desembre de 
1931) i la seva centena representaci6. A més, 
hom va inaugurar un nou escenari -Tea- 
tre Studium- al vell edifici del carrer Bai- 
I&. En efecte: gl'escenari, seguint les 
orientacions de que ens ha parlat diverses 
vegades el seu constructor i d'acord amb la 
maqueta que hlasriera va presentar a l'Ex- 
posició #Arts Decoratives de Patís en 1925, 
on fou premiada, i a I'International Thea- 
ter Exposition de Nova York en 1926, és 
molt mes ample que alt; té una bona fon- 
dhia i consta de doble cortina, cosa que 
permet l'empetitiment automhtic del quadro, 
segons el que exigeixi la representaci6, i la 
seva amplada permet la tripartici6 de l'es- 
cenari a les mides que convinguin.~~" 

En aquesta última fase, la companyia re- 
presenti textos clissics del teatre castelli," bis 

viatjhtfora de Catalunya i continua oferint 
nous muntatges sobre textos dramatics de 
Lluís Masriera. La guerra, i ben aviat, en- 
sorri la trajectbria artística de la Companyia 
Belluguet, com la de la Federació Catalana 
de Societats de Teatre Amateur. I la Com- 
panyia Belluguet desaparepe. Quan, I'any 
1940, un nou grup, de nom Teatro de 10s 
Artistas, aparegui, dirigit per Lluís Masrie- 
ra, les circumsthncies seran unes altres, i el 
seu paper dins el teatre catalh inexistent.'" 

El cas de la Companyia Belluguet 6s ben 
paradoxal. D'una banda, oferia tots els ele- 
ments perque el considertssirn com un d'a- 
queus grups formats en els teatres particulars 
de la Barcelona del segle XVIII. El carkter 
restringit, familiar i -si em permeteu- clas- 
sista del grup; les escasses representacions 

46. El 2 de setembre de 1936, organitzacions 
obreres i polítiques que havien integrat el Front 
Popular havien confiscat la Federaci6 Catalana 
de Societats de Teatre Amateur (FCSTA). Es va 

" 

constituir un comith revolucionari format per 
Josep Massip (PSUC), Antoni Massoni i Pere 
Puig (ERC), Lluis Puiggari (CNT), Josep Llo- 
pis (UGT) i Llorenc Sans (ACR). El nou comi- 
t& revolucionari de Ja Federaci6 va excloure 
de la iunta directiva de I'entitat teatral tots els 
seus anteriors chrrecs: Lluis Masriera com a 
president i els altres directius: Pompeu Cre- 
huet, J. M. Folch i Torres, Claudi Fernández 
Castanyer, Josep Artis i Segimon Rovira. 

47. Joan CORT&, Una nova sala: .Studiurn~, 
.Mirador*, núm. 211 (1611-1933). 

47 bis. Vegeu l'aphndix 1. 
48. Caldria analitzar amb cura la desinte- 

gracid a la postguerra d'una entitat com FCSTA, 
i tractar de reconstruir el teatre amateur a 
Catalunya a partir del 1939. 
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que feien cada any, iniciades generalment el 
dia de sant Esteve --data prou familiar i 
tradicional- i el caire de les obres re- 
presentades, que havien de tenir cura no 
tan sols d'una bella i suggeridora mise en 
sdne, sinó, a més, de no ferir en llurs con- 
tinguts els bons usos i costums -i Bdhuc les 
orelles- de la societat burgesa a la qual 
anava destinada ... D'una altra banda, l'o- 
rientaci6 de Lluís Masriera quant a l'art 
escenic ens el mosua com un renovador 
de l'escena catalana i un entusiasta admi- 
rador de la tasca realitzada per Jacques Co- 
peau. Sens dubte, amb el referent de Gor- 
don Craig al fons. I amb la vinculació es- 
treta de Masriera a les arts decoratives mo- 
dernistes. L'kxit internacional esperoni la 
companyia i li atorgi un nom, un prestigi, 
que, alhora que palesa el seu entroncament 
amb l'experiencia del Teatre fntim, servi 
d'estímul, de referent. De model, vaja, a pe- 
tits grups que maldaven per una ambició ar- 
tística i de superacid a I'esquifit estat en qui. 

es trobava el teatre amateur a Catalunya a 
la decada dels vint. En el marc d'una socie- 
tat i d'una cultura que veurien de nou in- 
terromput, l'any 1923, el procés de recons- 
trucci6 com a poble i com a cultura (com 
a estat?): quina era, doncs, la significació 
de la Companyia Belluguet? (Servir només 
d'entreteniment a uns sectors socialment pri- 
vilegiats, benestants, amb tota la cLrega 
ideolbgica que --com hem vist- aixb im- 
plicava? (Actuar com a model d'alttes ex- 
perikncies semblants i insinuar una rkplica 
partidista a Sestat del teatre comercial i 
professional de I'epoca? 

No disposem encara de prou elements per 
a bastir una reconsttucció sblida i critica de 
I'spoca: de la situació cultural i teatral 
barcelonina dels vint que van possibilitar en 
definitiva la creació i el desenvolupament 
de la Companyia Belluguet. Les notes pre- 
sents pretenen només ser un punt de par- 
tenca -i una reflexió- a l'estudi del teatre 
anzateur a Catalunya a la dkcada dels vint. 

Espectacles muntats per la Companyia Be- 
lluguet 

1921. 21 i 23-1: Lluís MASRIERA, La veri- 
table princesa, basada en un conte #Ander- 
sen, El soldat i la nina. L. MASRIERA, La 
nineta i el soldat, diileg escrit en castella 
i traduit per l'autor. 8 i 15-V: L. WSRIE- 
RA, La bossa, inspirada en una narració 
d'Honoré de Balzac. 26-XII: L. MASRIE- 
RA, Okaru, comedia en tres etapes japoneses. 
L. MASRIERA, El retazile de la flor, visi6 
quatrecentista. 

1922. 10-VI: MOLIERE, Les précieuses ridi- 
cules, La pastorale comique. 24x11: L. 
WRIERA, Obsessió, comkdia d'ambient mu- 
sical amb música de Haydn. L. MASRIERA, 
12 reineta s'espera, assaig per a un llibret 
d'bpera. Llegenda en dos actes i un inter- 
medi. 

1923. 1, 2 i 5-IV: L. ~ S R I E R A ,  Sota la 
tenda. L. MASRIERA, Ninots &infants. ApeE 
les MESTRES, L'home dels arcos. %Ix: L. 
NLASRIERA, Vocació, diiíeg. 26-XII: L. MAS- 
RIERA, Els tapissos de Maria Cristina, es- 
pectade compost de sis dikiegs, un drama 
en tres actes i un sainet. 

1924. 17-11: L. MASRIERA, Les mones de 
Pasqua, farsa impressionista. 4-V: L. MAS- 
RIERA, El gran duc del Rosselló. 16-XI: 
L. MASRIERA, L'diga venpda. L. MASRIE- 
RA, Un idilli prop del cel. ApeHes -TRES, 
Blanc sobre blanc. 25-XI: L. MASRIERA, Un 
idilli prop del cel. ApeHes MESTRES, Blanc 
sobre blanc. 

1925. 27-111: L. ~ S R I E R A ,  L'estella de la 
Cren. 3-IV: L. MASRIERA, Impressió dels 
dies sants a Jerusalem. L. MASRIERA, Amor 
a bastonades, La mala maia. 

1926. 11: L. MASRIERA, Amor a bestonades, 
La mala maia. 26x11: L. MASRIERA, Els vi- 
tralls de santa Rita. 

1927. 9-11: L. MASRIERA, Hi ha disbarats 
que no tenen adob. 21-VI: Apelles &S- 
TRES, Sota d'm salze. L. MASRIERA, La cin- 
qrrantena. Josep LLEONART, Hermes i Cu- 
pidd, 26-XII: L. MASRIERA, Les porcella- 
nes de Seures. L. MASRIERA, La casa i I'o- 
livera. 

1928. 111: Miguel de CERVANTES, El retablo 
de las maravillas. 21-VI: L. ~ S R I E R A ,  La 
rosa marina. 

1929.3-111: Sessi6 de teatte avantguardista. 
8-IV: L. MASRIERA, La duia. 24x11: 
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L. MASRIERA, El ball de Sceaux, segons una 
novella de Balzac. 25-VII: L. MASRIERA, 
El Piquer i la Piquera. 

1930. 23-11: ApeUes MESTRES, Al peu del se- 
pulcre. 26, 28 i 30-XII: L. MASRIERA, 
Sota I'ombrella. L. MASRIERA, El joc. 

1931. 25, 27 i 29-v: L. MASRIERA, La festa 
es fa pel títol. 20-XII: L. MASRIERA, Fan- 
tasia japonesa, drama inspirat en el Che:zitji 
Notrogatori de Mura~aki Shikibu (segle x). 
L. MASRIERA, El drania de I'honze que fa  
nosd. 

1932. 23-V: M. de C E R V ~ T E S ,  El juez de 10s 
divorcios, El retablo de las maravillas i La 
guarda czzidadosa. 1-VII: Representació a 
la Ciutat de Mallorca de La sdvia i El re- 
taule de la flor. 2-VII: GOETHE, IfigPnia 
a Tliuride. 

Els anys següents és mis difícil de saber 
amb exactitud les dades de les representa- 
cions. M'he limitat, doncs, a ressenyar-les: 

1933: J. RVIZ DE ALARC~N, verdad 10s- 
pecbosa. A. MARQUES, Dafnis i Cloe. 
1934: J. M. ARNAU, La mitja taronja. MO- 
RAT~N,  El si de las niñas. Lluís MASRIERA, 
Els set diables, El tnont~ment, Animes per 
fora i La antesala del alcalde. R. TAGORE, 
El carter del rei. 
1936. 30-111: Lluís MASRIERA, Les gtirgoles 
de la Seu. 
1936: Lope de VEGA, El viaje del alnzu. 
Lluís MASRIERA, U n  episodi durant el Ter- 
ror. Doña Sol. El indeciso, el terco y el 
pesado. 

APBNDIX 2 

Reglament de la Companyia Belluguet 

L'agrupació es compon de 30 membres 
sense incloure els honoraris. Hi  ha cinc 
classes de belluguets: directors, fundadors, 
actius, col~laboradors i honoraris. 

E's fundadors i els actius es comprome- 
ten a: 

Acceptar sense protestar el paper que els 
doni el director, per petit i insignificant que 
sigui (sovint els papers més petits són in- 
terpretats pels primers actors). 

A ballar solament les danses d'art, antigues 
o populars, de gent civilitzada. 

A assistir puntualment als assajos i a ves- 
tir-se tantes vegades com calgui per portar 
folgadament els vestits d'tpoca (hi ha ha- 
gut obra com Okaru, en qut ha calgut 
vest!r-se en m6s dc 30 assaigs per a habi- 
tuar se a les formes japoneses). 

A saber-se el paper de membria, car I'a. 

puntador queda bandejat definitivament en 
alguns assaigs abans de l'assaig definitiu. 

Els belluguets collaboradors poden coope- 
rar voluntiriament, no comprometent-se a 
res fins que han acceptat llur paper. 

Despris dels aplaudiments el teló s'aixcca 
en senyal de regraciament, perb els actors 
continuen en llurs papers sense saludar. 
com si l'acció continués. 

Tots els belluguets tenen dret a un nom- 
bre proporcional [sic] a la caqacitat de la 
sala. Els artistes (pintors, musics, crítics 
d'art, etc.) són invitats a l'assaig definitiu 
amb una simple demanda adrecada al direc- 
tor. 

Hi ha espectacles --com la <(festa Molis- 
re)>-- en les que el públic deu comportar- 
se segons les instruccions del programa. 

Les persones que movent-se o enraonant 
demostren no interessar-se per I'espectacle 
són posats en una allista negra, i no se'ls 
invita mai mes. 

EI Teatre Belluguet, xr, =La Veu Pumagudan. 
núms. 56-57 (setembre-octubre de 1926). 

La idea del teatre triptic 

Generalment, si l'escenari d'un teatre té 
dotze metres, l'espectador contempla un sa- 
ló ric de dotze metres, una habitació pobra 
de dotze metres, un bosc grandiós de dot- 
ze metres, etc ... El nostre escenari en for- 
ma de tríptic té per objecte resoldre aquests 
defectes de proporci6. 

Les dues columnes centrals, que poden Cs- 
ser fkilment acostades o separades, perme- 
ten donar a l'escenari les proporcions justes 
demanades per l'autor. 

La nostra maqueta ha estat concebuda per 
a un teatre de cornedies. El teatre tríptic 
per als grans espectacles cal que sigui to- 
talment diferent de forma i de proporcions. 
Cal que sigui el que és el paisatge en pin- 
tura. 

L'excessiva grandiria del quadro perjudica 
Sexpressió dels personatges, als quals, en la 
tragi.dia, els cal exagerar els gestos per fer- 
la apreciar del públic. Com mis petit és el 
quadro eschnic, més guanya la figura huma- 
na en valor decorativa i hom aptecia millor 
els matisos de I'expressió. En un retrat el 
personatge ocupa tota la tela. Ni Velázquea 
ni Rafael han posat mai en llurs composi- 
cions personatges de menys d'un terC de 
Salcada total del quadro. 

Convenint, doncs, que l'escenari no sigui 
massa alt, havem deixat el triangle superior 
per donar a les decoracions de paisatge la 
sensaci6 que el decorat continua. 

La bateria (candilejas) ha estat substituida 
per una escletxa de Hum reflexada. 



La disposició dels llums permet donar a 
les ombres dels objectes reals la mateixa 
direcció de les ombres pintades sobre el de- 
corat sense que perdin els matissos dels re- 
flexes. 

.La Vcu Punuagudaa, núms. 46-47 (novembre- 
desembre de 1925). 

Concurs de Didlegs de Saló orgaízitzat per 
la revista ctEsplab 

Sentim a dir sovint que convC aristocra- 
titzar la nostra literatura, que convé polir 
el nostre llenguatge; vertaderament 6s cert 
que molt del que s'escriu en catali Cs poc 
senyor, i és que potser s'ha abusat, so- 
bretot en el teatre, d'emprar el Ikxic de la 
gent de baix estament social. No hi ha dub- 
te que aixb ha influit poderosament a bas- 
tir la llegenda de que el catalh és ordinari. 
Nosaltres ens cuidarem molt bé de discutir 
si les expressions grolleres i la parla de la 
gent inculta són coses nccesshries per donar 
mes energia a una frase o per dibuixar un 
carhcter; el que si afirmarem 6s que aque- 
lles expressions i aquella parla desentona en 
un saló de gent polida i no escauen en boca 
d ' u n ~  damisella ni d'una dama elegant. 

Entre el gran nombre d'obres que, en 
pocs anys, s'han escrit pel nostre teatre tro- 
barem comptadíssims dihlegs que puguin és- 
ser jugats en un saló, que puguin interes- 
sar per la seva valor literhria, anecdbtica, 
moral o joiosa a un public de distingida po- 
sició social. Per aixb ctEsplai,,, modestissi- 
mament com escau a una petita rcvista amt- 
cal, convoca els nostres literats a un con- 
curs de Didlegs de Sal6 i els prega que hi 
prenguin part sense fer esment de la poca 
vhlua dels nostres premis i que vulguin 
treballar ajudant-nos en la nostra tasca en 
pro dels esplais culturals i del teatre se- 
nyor. Si ho fan els ho agrairem com a ca- 
talans i com amants del bell parlar i del 
teatre. 

Bases del concurs: 

1. Els diilegs han de poder ésser jugats 
dins d'un saló particular o en un escenari 
de. fhcil improvització. Gs indiferent que si- 
guin escrits en vers o en prosa. 

2. El llenguatge ha d'Csser polit, hdhuc 
quan els personatges representin gent sense 
cultura. L'autor ha de procurar que sense 
perdre el carkter, no desdigui del lloc on 
ha dlCsser parlat. 

3. Llibertat absoluta respecte a & p a ,  in- 
dumentiria i sexe dels actors. 

4. A més dels personatges centraIs s'ad- 

metran fins a tres personatges secundaris, si 
són indispensables a I'acció. 

5. Un jurat presidit per I'Apelles Mes- 
tres, i compost dels literats Francesc Matheu, 
Carles Soldevila, J. Farran i Mayord i Ros- 
send Llates i els representants de la Com- 
panyia Belluguet D." Francesca B., Vda. Ver- 
daguer, i D. Joaquim Casas-Carbó, triari les 
tres obres que els semblin millors. Aquestes 
seran representades amb tota cura i en una 
sola sessió per la Companyia Belluguet. Fi- 
nida la representació, sense que encara es 
conegui el nom dels autors, el públic vota- 
rh per classificar entre elles el primer, el se- 
gon i el tercer premis. El jurat proposarh 
també un nombre proporcional de mencions 
ho~lorífiques i repartiri els premis extraor- 
dinaris. 

6. Acabada la representació s'obriran els 
sobres corresponents a les obres premiades 
i es faran públics els noms dels autors. 

7. El primer premi consistirh en una me- 
dalla de plata daurada i una indemnització 
de 100 pessetes. El segon premi en una me- 
dalla de plata i una indemnització de 50 
ptes., i el tercer premi en una medalla d'a- 
ram i una indemnització igual de 50 ptes. 

8. Els manuscrits hauran d'ésser enviats, 
abans del 21 de desembre d'aquest any, a 
1'Estudi Masriera, Bailkn, 72, junt amb un 
sobre tancat que contindri el nom de I'au- 
tor i aue  ort tari escrit exteriorment el títol 
de l'obra. A 

9. Abans del 31 de nener la Dremsa DU- 
blicarh el títol de les ohes  pre&iades. A 

10. Els dihlegs han d'ésser originals i 
inkdits, escrits amb lletra clara o millor amb 
mhquina; les acotacions han d'ésser preci- 
ses i han de reflectir I'idea de I'caz~tor. 

Garanties pels concursants: 
A. Ens reservem el dret de deixar de 

representar i publicar les obres premiades, 
per6 pel que fa als premis i al metific no 
es declarard desert el concurs mentre hi hagi 
solament tres obres que reuneixin les con- 
dicions imposades pel reglament. 

B. En cas de que, per qualsevol motiu, 
la Companyia Belluguet no pogués represen- 
tar les obres, el mateix jurat classificaria 
els tres premis. 

C. Cap membre de la Companyia Bellu- 
guet no podri pendre part al concurs. Els 
vots dels actors acths, per haver pogut ana- 
litzar les obres amb més detenció, comptarh 
doble. 

D. El públic que votarh serh el mateix 
que acostuma a assistir a l'estrena dels es- 
pectacles belluguets sense cap vartació. 

E. Les obres representades i publicades 
per la Companyia Belluguet quedaran, des- 
prés, de propietat de I'autor. 

*Esplain. núm. 3 (estiu de 1927). 

Els Marges, 16. 1979 




