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La represa del «Teatre Íntimn als anys vint*, per Enric Gaiién 

Cinc mesos després d'haver impartit 
Adria Gual la conferencia Hacia un teatro 
nuevo1 a 1'Ateneo de Madrid -que produí 
una positiva impressió en Cipriano Rivas 
Cherif de cara a I'organització d'un pro- 
jecte de Teatro Intimo a la capital espa- 
nyola-, el director c.ala decidí re ren 
dre les activitats de 1'Intim a BarcePona: 
Per a Carles Batlle: «Fóra difícil de 
concretar-ne els motius: la necessitat de 
trobar una alternativa a la difícil situació 

* Una primera venió d'aquest article amb el titol La 
reanudación del aTeatre íntims, de Adrih Gual, en los 
años veinte aparegué dins El teatro en España entre la 
tradición y la vanguardia (Madrid, CSIC - Fundación 
Federico Garcia Lorca, Tabacalera S.A., 1992 

1. Posteriorrnent, Gual la va publicar amb e k m  de 
Ideas sobre el teatro futuro, ponencia presentada en el 
111 Congrés Internacional de Teatre que, auspiciat per 
I'Escola Catalana d'Art Dramatic (convertida en Insti- 
tuto del Teatro Nacional), es va celebrar a Barcelona al 
1929. Vegeu Hermann BONN~N. =Idees sobre el teatre 
futur~,  un text basic d'Adria Gual, dins Adria Gual i 
I'Escola Catalana d'Art Dramatic (1923-1934) (Barcelo- 
na, Rafael Dalmau, ed., 1976). ps. 44-51. 

2. Vegeu Cipriano &VAS CHERIF, Propósitos incumpli- 
dos del Teatro íntimo en Madrid, con otros atisbos de  
esperanza, aThéatrons, 1 (1926). p. 2. Sobre la corres- 
pondencia existent entre Rivas i Gual, vegeu Manuel 
AZNAR SOLER, Una exposición en la Sala Beckett: Adria 
Gual, Rivas Cherif y la renovación escénica, =Pausas, 4 
(1990). ps. 27-29. Ve eu també sobre I'organització del 
Teatro Intimo a Majrid la correspondencia entre Ra- 
fael Marquina i Adria Gual -de maig a desembre de 
1923- que es conserva a I'Arxiu Adria Gual de la Bi- 
blioteca de I'Institut del Teatre de Barcelona. 

institucional de I'escola sota el govern de 
la dictatura, el fracas de les propostes 
&un teatre per a la ciutat, la demanda 
creixent d'un teatre d'art ... se urament la 
por a la pkrdua del control s%re la insti- 
tució. »3  

El cas és que, bo i coincidint amb la 
implantació de la dictadura del general Pn- 
mo de Rivera, Gual es mostri partidari a 
.La Revistan, del petit cenacle teatral, 'a 
que: &ha demostrat a totes llums que !a 
sola esperanca d'un públic en I'avenir no 
pot ésser altra cosa que la que provingui del 
petit cenacle, i si bé és cert que són encara 
molts els que no se'n saben avenir, val a dir 

sÓn poquíssims els petits cenacies per- 
ectes si és que n'existeix un.n4 

Mesos després es manifesta en termes 
semblants a aLa Veu de Catalunya)), en un 
article que suposa ja definitivament la 
reactivació de I'entitat. Com el 1898, 
1'Intim apareixia «en els moments actuais 
de desorientació i més que de desorienta- 
ció, d'una pecaminosa indiferencia i una 
grolleria -i fins i tot en molts casos dissi- 
mulada- que fa trontollar l'escassetat de 

3. Carles BATLLE I JORDA, L'espai educatiu, dins Adria 
Gual. Mit'a vida de Modernisme (Diputació de Barcelo- 
na - ~ m 6 i t  Serveis Editorials. S.A., 1992), p. 237. 

4. Els petits cenacles, *La Revistan (setembre de 
1923). p. 159. 
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bon sentit que resta, [i que] són a pro osit 
per a una reaparició i auguri &una tona 
acollida. Ja veus fins on arriba el nostre 
optimisme i val a dir que ens sentim 
contents».* 

El petit cenacle de Gual, contrari a la 
mercantilització de l'art, ,entra aviat en 
funcionament: el Teatre Intim organitza 
tres sessions entre abril i juny de 1924 a la 
Sala Mina. Fidel als seus orígens, el direc- 
tor teatral fusiona la revalorització del tea- 
tre clhsic, representat per Aulularia, de 
Plaute, L'amor metge, de Moliere i La nit 
d'octubre, dlAlfred de Musset, amb la re- 
posició d'un text del mateix Gual, Silenci, 
i I'estrena de dues peces noves contempo- 
ranies, Pensament, de Leonidas Andreiev, 
de moda a Europa occidental en a uella 
epoca, i La careta, de Josep Maria l e  Sa- 
garra.6 Gual no hi escatima la collabora- 
ció de determinats noms de la intellectua- 
litat catalana: oferí la traducció de Plaute7 
a Carles Riba; la dlAndreiev a Ventura 
Gassol i Alexei Markov, alhora que el1 ma- 
teix es féu carrec de la de M01iere.~ Si ens 
atenem a la recepció cr&ica de les tres 
sessions, la re resa de 1'Intim va ser un 
veritable kxit! Ara, l'em q t a  decisiva 
uant a la recuperació de T1ntim es pro- 

8uí dos anys més tard enmig de serioses i 
controvertides dificultats de Gual en la 
direcció de 1'Escola en els pnmers temps 
de la dictadura.1° Així, doncs, per tal de 
refer-se tal vegada de les contrarietats 
d'ordre intern, en part degudes a la nova 
orientació política del país, Adria Gual es 
pro osa establir de manera ñxa i periodi- 
ca g s  activitats de 1'Intim amb la conve- 
nient romoció &una política d'abona- 
mentsJ1 Efectivament, amb la collabora- 

5. El Teatre fntim, *La Veu de Catalun as (8-111-1924 
Sobre la represa de I'intim, vegeu tamgé Josep M. di 
SAGARRA, Una resuwecció, .la Publicitatn (23-111-1924). 
reproduit dins Josep M. de SAGARRA, Critiques de Teatre. 
<<La Publicitatn, 1922-1927 (Barcelona, Publicacions de 
I'Institut del Teatre - Edicions 62, 1987), ps. 51-53. O 
la carta de Francesc Curet - 10-111-1924- a Adria Gual gue es conserva al Fons Curet disposat a la Biblioteca 

e I'Institut del Teatre. 
6. 1. Aulularia, de Plaute, 25-N-1924; 2. Pensament, 

d'Andreiev i L'amor metge, de Moliere, 28-v-1924; 3. La 
nit d'octubre. de Musset, Silenci, de Gual i La careta, de 
Saearra. 20-vi-1924. 

7. publicada posteriorment a .La Revista. (gener- 
juny de 1927) ps. 36-52. 

8. ~ e ~ r e s e n b d a  amb anterioritat oer I'Escola. Ve- r ~ d A a  Gual, Mitja vida de teatre. ~ e m b r i e s  (Barce- 
ona, ed. Aedos, 1960). s 287-288. 

9. Vegeu, per exempfe; Josep M. de SAGARRA, .La 
Publicitat. (27-iv-1924). reproduit dins Josep M. de SA- 
GARRA,  Critiques de teatre, o c i t .  p 412 O les d'Antoni 
CONSTANSA, <La Veu de ~ a t a K n ~ k  (i7-w:1924), p. 3; =La 
Veu de Catalunyan (23-vi-1924), p. 2. 

10. Vegeu Hermann BONN~N, Adria Gual i I'Escola 
Catalana dilrt Dramatic, op. cit., ps. 13-17; Adria GUAL, 
Mitja vida de teatre, op. cit., ps. 304-330; Guillem-Jordi 
GRAELLS, L'lnstitut del Teatre 1913-1988. Historia grafica 
(Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, 1990), ps. 
41-61. 

11. Adria GUAL. Mitja vida de teatre, op. cit., ps. 3 11-314. 

ció de la com anyia Adria-Claramunt, en- 
tre octubre & 1926 i juny de 1927 es 
dugueren a terme al Coliseu Pompeia dot- 
ze sessions de divers interes artístic. d'un 
eclecticisme no exempt d'una decidida i 
eauilibrada confrontació de manifesta- 
cions clissiques i modernes per no dir 
actuals.12 En primer Iloc, la reposició 
d'obres representades amb anterioritat 
per 1'Escola com Nausica, de Joan Mara- 
gall,13 El ferrer de tall, de Frederic Soler,14 
ofert per al lluiment personal d'Enric Bor- 
ras i La fi de Tomas Reynald, una olemi- 
ca mostra de teatre antianecdbtic & Gual, 
estrenada sense excesiva repercussió a 
princi is de segle al Teatre Romea.l5 En 
segongoc. I'escenificació de classics com 
Les forces d'amor i de la magia, de Mauri- 
ce Vanderbrek i Charles Alard,16 El burgks 
gentilhome, de Moliere, Jocs d'amor i d'at- 
zar de Marivaux i En que somnien les 
noies, de Musset. El text de Moliere, tra- 
duit per Gual amb la illustració dels co- 
mentan~ musicals de Richard Strauss en 
substitució dels genuins de Jean-Baptiste 
Lully, fou interpretat per I'orquestra que 

12. 1. El burgis gentilhome, de Moliere, 14-x-1926; 2. 
Nausica, de Mara all, 22-xi-1926; 3. L'assum ció de 
Hannele Mnttern, Hau tmann, versió de carfes Ca 
devila i En u i  somnien Es noies, de Musset, versió 8; 
Salvador ~i laregut .  20-xri-1926; 4. Diana i la Tuda, de 
Pirandello, versió de Salvador Vilaregut, 17-1-1927; 5. 
La familia dilrlequi, de Gual i Les forces de I'amor i de 
la magia, de Maurice Vanderbrek i Charles Alard, amb 
música de Francesc Pu'ol, 12-111-1927; 6. El prometatge, 
de Txekhov, versió d'~1fons Maseras. E1 senyor Tal, de 
Paul Avort, versió de J. Roure-Torent i El sarau de la 
Patacada, de Josep Robrenyo, 31-111-1927; 7. El fewer de 
tall, de Frederic Soler, 25-iv-1927; 8. Jocs d'amor i 
d'atzar, de Marivaux, versió de Carles Capdevila, 24-v- 
1927; 9. Fra Gari, de Josep M .  Casas de Muller. 31-v- 
1927; 10. La t de Tomas Reynald, de Gual, 7-vi-1927; 
11. Tributa Lkís  von Beethoven, 17-vi-1927; i 12. Faust, 
de Goethe. versió de Maragall i Lleonart, 22-vi-1927. 

13. Sobre la representació, vegeu m-r [Millas-Rau- 
rell], Nota sobre eNausica*, ~Théatronu, 2 (1926), p. 4; 
el notician de la repercusió critica, nTéatronn, 3 
(1926). ps. 6-8. La direcció de 1'Intim va remarcar el 
tractament estilitzat de I'obra al programa de m a  *No 
és pas a la lleugera ni sens atendre's a un detingut 
estudi que s'ha pervingut a fer-ho com ho fem, per 
entendre que una certa arbitrarietat en els elements 
olastics s'aiusta més a les veritats ~oe t i aues  de I'obra 
Que no aquel1 intent de realiiats córrents en el 
teatre de ficció. Pera concretar aquesta estilització que 
havem pretin ut imprimir-hi, s'han tingut en com t e  
tant que possi%le, I'apropament de certs preceptes c k  
sics que ens han semblat adequats a la visió del poeta i 
de la llegenda que I'ins ira, empro sense pretendre fer 
obra de reconstitució kstbrica, emparant-nos alhora 
de les llibertats que ens han semblat consentibles al 
nostre comes.» 

14. Vegeu Adria GUAL, Anotacions a les cinc sessions 
de Teatre Catala realitzades per I'Escola Catalana d'Art 
Dramatic, .La Revistan (juny de 1921). ps. 162-166. 
Vegeu també la ressenya de Pmdenci Bertrana, .La 
Veu de Catalunyan, (27-N-1927), p. 4. 

15. Vegeu Carles BATUE i JORDA, ~L'espai de les pa- 
raules. dins Adria Gual, Mitja vida de Modemisme. op. 
cit., p. 84. 

16. Representada el 3-11-1678 pels saltadors esta- 
blerts al Jeu de Pomme d'orléans, a la Fira de Saint 
Germain. 

Els Marges, 50. 1994 



dirigia el mestre Pau Casals;17 quant a 
Musset cal dir que la seva obra havia estat 
reposada arnb exit,a la mateixa epoca, 
sota la direcció d'Emile Fabre,18 per la 
Comédie Francaise, un dels referents per- 
manents de Gual. En tercer lloc, la reposi- 
ció d'obres tan oposades com L'assump- 
ció de Hannele Mattern, de Gerhart 
Hauvtmann. o El sarau de la Patacada, de 
~ 0 s ; ~  ~ o b r e n ~ o .  La primera connecta de 
nou Gual arnb els  aram me tres artístics mo- 
dernistes pel fet de ser: «una de les que 
millor posa de manifest el seu tempera- 
ment imaginatiu i de poeta potentíssim 
per uant en ella arriba a fer reals les més 
subt?ls percepcions de l'esperit, i sap er 
ella suggestionar talment llespecta$or 
d'una manera poc sovint aconseguida en 
teatre.»lg En quart lloc, dues sessions 
d'excepció, la que arnb la coliaboració de 
1'Institut Catala de Rítmica i Plastica, diri- 
git pel mestre Joan Llon ueres, es reté a 
Beethoven a propbsit defcentenari de la 
seva mort20 i la re resentació de tretze 
escenes selecciona&s de Faurt, de Goe- 
the, en traducció de Joan Maragall i de 
Josep LleonartS2' 

1, en cinque lloc, la promoció d'obres i 
d'autors actuals o descoberts a 1'e oca, 
com Diana i la Tuda, de Luigi piraniello, 
les farses El rometatge, de Txekhov i El 
Senyor Tal, c& Paul Avort, i dues aporta- 
cions autoctones, el poema dramatic Fra 
Gauí, de Josep M. Casas de MullerZ2 i La 
família d1A<equí, de Gual. L'obra del di- 
rector de llIntim, concebuda com un tre- 
ball d'investi ació teatral sobre l'entorn 
familiar d l ~ r f e  ui, compta arnb un dis- 
seny escenogra8c de Salvador Dalí, realit- 
zat per Joan Morales.23 En realitat, la pre- 
sencia del teatre catala a l'Intim, llevat 
dels textos de Sagarra, de Casas de Muller 

17. Vegeu el noticiari de la critica a I'obra, ~Théa-  
trono, 2 (1926), ps. 6-8. 

18. Vegeu Salvador VILARECUT. Emili Fabre i la nova 
orientació de la Comedia-Francesa, <<Théatronn. 1 
(1926). p. 3. 

19. Del programa de ma. Vegeu també la nota 13 
supra. 

20. Vegeu Adria GUAL, Mitja vida de teatre, op. cit., p. 
7 . 0  
310. 

2 1. Les tretze escenes es dividien en quatre actes; les 
cinc primeres (actes 1 i 11) eren de Josep Lleonart, 
mentre que les vuit ue restaven (actes 111 i IV) perta- 
nyieri a Joan ~ a r a ~ a l .  

22. Domenec Guansé qualifica I'obra de monotona 
quant al tema la qual cosa re ercutia també en la 
versificació: aÉs sovint lenta i aygunes vegades decla- 
matoria. Hi ha alguns prosaismes, sobretot. que el poe- 
ta ens tenia d'haver estalviat. Sortosament queden 
com ensats per alguns moments de lirisme. Cal dir 
que ya representació no ajuda gaire el poetas. .La Pu- 
blicitatn t-vi-l92Q,, p. 6. 

23. L'o ra, divi ida en dues parts, Conversa a l'en- 
tom díírlequí i la seva família, la primera, i L'evocació. 
la segona, compta amb les aportacions literaries sobre 
el tema de Josep M. MPU Picó, Cancó d'Ar1equí; Josep 
LLEONART, Evocació díírlequí: Joan Purc I FERRETER, 

o de Gual, va ser mínima i d'escas interes 
artístic, si la contrastem arnb l'aposta er 
la primera incorporació &un ~ x e d o v  
-quejo sapiga- encara que menor, a l'es- 
cena catalana, per la peca expressionista 
del belga Paul Av01-t~~ i sobretot per Diana 
i la Tuda, autentic cava11 de batalla de la 
recepció cntica i de l'acceptació del se- 
lecte auditori del Teatre Intim. L'obra 
s'estrena només tres dies després que la 
propia com anyia de Pirandello ho ha- 
gués fet a M&. L'autor sicilii que, pel que 
sembla, considerava Diana i la Tuda «de 
capitalissima im ortancia en el desenrotl- 
lament de la i&a informativa de tot el 
meu t e a t r e ~ , ~ ~  hi exposa la lluita entre la 
vida i l'art formalitzat a través de la tortu- 
ra que pateix la primera, accidental i tran- 
sitoria, per tal de fondre's en el segon, 
definitiu i etern. Tant el tema com el des- 
envolupament dramatic de l'obra van pro- 
vocar una amplia polemica en la cntica 
de l'epoca, ja que si bé arnb anterioritat 
havia reconegut tota mena de ualitats al 
teatre de Pirandello.z6 estarruiva ara el 
nas davant una peca disseccionada arnb 
prou duresa. La perplexitat, la desconfian- 
ca i la incomprensió van ser alguns dels 
llocs comuns expressats per la crítica. 
Del: «Nosotros no hemos sabido ver, no 
atinamos en ver el propósito y el valor de 
la nueva obra del ilustre autor s i ~ i l i a n o » ~ ~  
al «tan fuera de nosotros está lo que pre- 
senciamos, tan alejados nos hallamos de 

Toma, Arlequí!; i Adria GUAL, El nostre home és qui 
s ' a r p a ?  Sagarra, gran valedor de I'obra de I'Íntim, 
va ora amb prou severitat La família díírlequí: .Pero 
agraint i admirant molt la seva bona voluntat i el seu 
esforc, hem d'ésser sincers amb nosaltres mateixos, i 
amb els nostres lectors: la vetllada d'investigació tea- 
tral darrera ens ha deixat decebuts; no pot ésser teatre 
selecte, ni teatre intim, o sigui teatre model, teatre 
innovador, teatre de laboratori, teatre de depuració de 
gust, d'onentació d'empreses i d'actors. un teatre que 
aprofita elements mediocres -que no serien admesos 
en la majoria de companyies que cada nit han d'aixecar 
teló- i que acce ta tots els vicis i transigeix amb totes 
les pobreses de{ teatres corrents que fan la viu-viu 
amb un fi més o menys comercial pero sense sentar 
catedra ni donar gat per Ilebres. .La Publicitat. (15-iii- 
1927), p. 4, reproduit dins Josep M. de SACARICA. Críti- 
ues de teatre, op. cit., p. 55. Vegeu també la de PN- 

aenci BERTRANA, .La Veu de Catalunyau (15-111-1927). p. 
-. 

24. Vegeu, per exemple, la crítica de .La Veu de 
Catalunyam (1-iv-1927). p. 2. Sobre I'autor, Lletra que 
envih Paul Avort per ésser llegida abans de l'estrena de 
la seva obra i unes paraules del senyor Roure que li 
feren de  prefaci, ~Théatron., 7-8 (1927j, p. 6. vobra, 
tradui'da al catala per J. Roure-Torrent, ou publicada a 
*La Revista. (gener-juny de 1929). ps. 94-1 16. 

25. Del programa de ma. Vegeu també, Pirandello 
dóna al Teatre Intim les primícies de la seva dawera 
obra, aTéatrons, 2 (1926), p. 3. 

26. Vegeu Anna Mana GALLINA, Pirandello in Catalo- 
gna en Atti del Congreso Intemazionale di Studi Piran- 
delliani (Florencia, Le Mounier, 1967). ps. 201-208; 
íbidem.. Pirandello als PaCsos Catalans dins J o s e ~  MAS. 
sor-Joaquim Mow,  Diccionari de la literatura caialana 
(Barcelona. Eds. 62, 1979). p. 560. 
27. Francisco MADRID, <La Noche. (18-1-1927), p. 3. 
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todo aquello, que nos sentimos aliviados 
de tal pesadilla cuando, en el último acto, 
Ionetla les pregunta a los otros si están en 
sus cabales, pues no les entiende pizca, y 
diría que no son de este mundo. Es como 
si cristalizara lo que iensa el auditorio».28 

Tant l'arrel filosbgca del drama, la de- 
fensa d'una determinada concepció im- 
manentista de l'art, corn el procediment 
dramatic emprat per Gual van decebre: 
cperque la tesi en convertir-se en acció 
dramatica, no té la vida, ni la fuga, ni 
aquella forca de convicció i de paraula 
que sentim en altres obres de Pirandel- 

Titllada de confusa i de no saber 
desemmascarar les «alegorías y los símbo- 
l o ~ » , ~ ~  que hi expressava, Diana i la Tuda 
provoca una dura asseveració de Pruden- 
ci Bertrana: asospitem que si Pirandello 
digués el mateix que diu, arnb claredat i 
senzillesa, la seva filosofia resultaria es- 
bravada. Restaria l'home de teatre a la 
vella manera, davant del qual ens lleva- 
ríem el barret arnb de~oc ió .»~l  

Davant l'extrema posició expresada 
per la critica, Adria Gual, en tant que di- 
rector, defensa els interprets, també qües- 
tionats per un sector de la p r e m ~ a , ~ ~  alho- 
ra que salvaguardava arnb fermesa el 
pro'ecte de llIntim, la tasca del qual «no 
és der teatre pera diversió o vanitat, més o 
menys perfecta o digna; és l'anar incorpo- 
rant a la dramatica catalana tots els valors 
del món ue tinguin o prometin tenir una 
transcen&ncia, sigui en el fet d'autors, 
corn en els elements que es considerin 
awiliars en les coses de l ' e s c e n a ~ . ~ ~  

L'última tanda de representacions de 
l'Íntim, Gual, que s'encarrega de 1'Asso- 
ciació Obrera de ~ e a t r e ~ ~  el marc de 
1928, l'organitza entre desembre de 1927 i 
maig de 1928 arnb la compan 'a de Mana 
Vila i Pius Daví instaklada a?Teatre Ro- 
mea. De les sessions inicialment revistes, 
Gual es veié obligat finalment a Lsistir de 
representar Juli Cesar, de Shakespeare, en 

28. M [anuel] R [odriguez] C [odolá], s ia  Vanguar- 
dia* (19-1-1927). p. 17. 

29. Jose M de SAGARRA, .La Publicitat. (19-1-1927). 
reproduit B i n s . ~ o s e ~  M. de SAGA-, Crítiques de teatre, 
op. cit., p. 385. 

30. Emilio TINTORER, aias Noticiasa (19-1-1927). 
31. Ptudenci BERTRANA, .La Veu de Catalunya. (19-1- 

1927). p. 4. Vegeu també la de Lluis MASRIERA, ~Punxa- 
des*, uEsplai~ (hivern de 1927). ps. 1-2. 

32. Vegeu, per exemple, les notes 28 i 30 supra. 
33. La Direcció. Amb el major respecte, .La Veu de 

Catalunva. 114-111-1927). D. 4. 
34. ~hca;a no s'ha f&t ;n estudi amb prohnditat de 

I'Associació Obrera de Teatre, nada a proposta del 
mestre Pau Casals, director de I'Associació Obrera de 
Concerts, i ui va encarregar personalment el director 
de I'fntim 'endegar I'empresa teatral. Efectivament, 
Gual n'assumi la direcció durant la temporada 1927- 
1928 en el marc del Teatre Romea, tot i que, pel que 
sembla, no gaire entusiasmat. Vegeu Adria GUAL, Mitja 
vida de teatre. op. cit., ps. 320-324. 

traducció de Magí Morera i Galícia; les 
síntesis futuristes de Marinetti, Lluita de 
fons, La gran cura, El contracte i Drama 
d ' o b j e c t e ~ , ~ ~  així corn una funció dedicada 
al drama religiós medieval arnb El plor de 
Ra uel, Les verges prudents i les verges 
folzs, El pecat original i Contraphs Ilarg, 
una dansa catalana. La programació es 
basa, doncs, en quatre espectacles: 1. Sol- 
ness, e~constructor, d'Ibsen; 2. R.U.R., de 
Karel Capek; 3. Judith de Welp, d'Angel 
Guimera, i 4. La teta gallinaire, de Fran- 
cesc Camprodon, El dimoni i la bruixa 
vella i Un pages al purgatori, de Hans 
Sachs, i Una visita de noces, dlAlexandre 
Dumas, fill.36 

Sense cap mena de dubte, al marge de 
la reposició de la tragedia de Guimera, del 
teatre de costums de Sachs, de Campro- 
don o de la peca de D ~ m a s , ~ ~  la selecció 
de dos autors tan distanciats en la historia 
teatral corn Ibsen i Capek, no deixava de 
ser significativa. Ibsen ressorgia en un 
context distint del de finals del segle as 
sat, quan esdevingué un dels modee a 
seguir per determinats dramaturgs cata- 
lans, i ho feia arnb una obra mai no repre- 
sentada en llengua catalana. Per a Gual, 
l'elecció de l'autor nordic era absoluta- 
ment justificada pel fet de considerar-lo 
corn a precursor i mestre de l'avantguarda 
teatral del moment: «i que no sena gens 
difícil trobar en el teatre super-realista de 
darrera hora, produccions que tenen 70: 
sada en l'obra ibseniana totes llurs arre s i 
que es nodreixen de la seva s a b a . ~ ~ ~  

La crítica reconegué, arnb motiu del 
centenan del seu naixement, definitiva- 
ment Ibsen corn un clissic i celebra l'es- 
forc realitzat per l'intim davant la certesa 

35. Segons ue sembla, I'arribada inesperada de Ma- 
rinetti per tal l e  Fer una conferkncia al Teatre Novetats 
de Barcelona, el 20-11-1928, va agafar e r  so resa la 
direcció de I'Intim que decidí ajornar sessi? Vegeu 
M. ALCANTARA GUSART, La sessió *Angel Guimera., .Tea- 
tre Intimu, h l l  de febrer. curs 1927-1928. En declara- 
cions fetes a la premsa, Marinetti es mostra confiat de 
veure representades les seves síntesis en un h t u r  a 
carrec de I'Intim. Vegeu =La Publicitat. (21-11-1928). 

36. 1. Solness, el constructor, dSIbsen, versió de M. 
Alcantara Gusart i J. Jaumandreu, 9-XII-1927; 2. R.U.R.. 
de Karel Capek, versió de Carles Capdevila i A.V. Bej- 
cek, 27-1-1928; 3. Judith de Wel , &Angel Guimera, 
9-111-1928; i 4. La teta galtinaire, Be Francesc Campro- 
don, El dimoni i la bruixa vella i Un pages al purgatori, 
de Hans Sachs, versió de loa  uim Pena, i Una visita de 
noces, dSAlexandre Dumas.%ll, traducció de Carles 
Ca devila, 4-v-1928. 

37. Vegeu les critiques de Joan Puvill, .La Naun 
(5-v-1928), p. 5, i .La Publicitat. (5-v-1928). p. 6. 

38. Vegeu el programa de la representació. En un 
sentit semblant. Antoni Rovira i Vir ili manifesta &a 
gran superioritat d'Ibsen sobre moqts autors, més o 
menys famosos. del teatre modern i modernissim radi- 
ca en el seu temperament alhora poetic i realista. Pel 
seu realisme, Ibsen és prohnd; pel seu do poetic i 
poematic, és alt ... Més m'estimo una obra d'Ibsen que 
tres de Bernard Shaw i que sis d'Henry Bataille o de 
Pirandello.~ El dialeg dels amics. Ibsen, -La Naun (10- 
XII-1927). 
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que cap companyia professional no s'hau- 
n a  atrevit a encarar-se arnb una obra com 
Solness en aquel1 context: «Porque es evi- 
dente que ningún empresario tendrá el va- 
lor de resucitar al admirado dramaturgo 
escandinavo en estos tiempos de hoy en 
que su teatro ha caído tan en desuso que 
incluso llega, no ya a no interesarnos, sino 
también a aburrimos, y conste que habla- 
mos del público en general, ya que al fin y 
a la postre, es a esta clase de público que 
se dirige directamente una empresa tea- 
t r a l . ~ ~ ~  Ara, certament, la valoració estnc- 
tarnent artística de la peca ibseniana fou 
molt més matisada; en rimer lloc, per la 
suposada falta de teatraetat de l'obra: .No 
tractem de llevar merits al teatre simbo- 
lic, ni menys discutir Ibsen, admirable en 
molts conceptes. Ens referim sols a la tea- 
valitat de l'obra que el director del Teatre 
Intim ens ha ofert a R~mea .»~O En se on 
lloc, er  l'evident canvi de gust profui't 
entre?'escollit públic de l'lntim que assis- 
tí a la representació arnb certa fredor: «El 
teatre tenia un aspecte brillant. La intek- 
lectualitat, la política i l'aristocracia es 

ot dir que s'havien donat cita. Tanmateix 
robra ha estat aplaudida arnb una certa 
fredor. Solament en finalitzar-se el darrer 
acte, Mana Vila, donant una gran vehe- 
mencia a les seves paraules, aconseguí 
uns a laudiments més sincers i més ca- 
~ i d s . ) ) ~ I ,  en tercer lloc, per les reticencies 
dirigides a l'actuació: ((La interpretació, 
d'haver-se assajat tal com necessitava, 
hauria estat perfecta, donats els elements 
encarregats de l'obra. Pero varem assa- 
bentar-nos que només havien passat 
l'obra cinc vegades, i no és pas culpa 
d'ells si va anar sempre a remolc de 
l'apuntador, que no varem deixar de sen- 
tir en tota la 

A diferencia de Pirandello, el txec Ca- 
pek i la seva obra R.U.R. (Rossum's Uni- 
versal Robots) eren absolutament desco- 
neguts de l'auditori de 1'Intim. Descobert 
a París el 1924, quan l'obra s'estrena al 
Théatre des Champs Elysées, R.U.R. sinto- 
nitzava arnb la línia expressionista que 
Gual havia presentat ja un any abans arnb 
El sen or Tal, de Paul Avort, i entomava 
un d e t  temes essencials i vigents dels 
temps moderns, el de la mecanització de 
la vida humana, el de l'eliminació dels 
sentiments; el de confiar, en suma, la di- 
recció del món en uns ens artificials, ma- 
tenals, sense cap mena d'anima. 

39. E. G [uardiola] C [ardellach], .El Diluvio. (10- 
xir-1927), 8. 28. 

40. Pru enci BERTRANA, *La Veu de Catalunya~ (10- 
XII-1927). 

41. Domenec GUANS~,  *La Publicitat. ( 1  1-xii-1927). p. 
h. 

42. Arnbrosi CARRION, *La Naum (10-XII-1927). p. 5 

D'altra banda, la representació d'ddam, 
obra escrita per Karel Capek en collabora- 
ció arnb el seu germa Josef, «dluna gran 

uresa d'estil i una gran simplicitat de 
i estrenada a Praga el maig de 

1927, ogué haver servit a Gual com a 
magníRc referent per a la concepció esce- 
nografica de R.U.R. L'expectació que l'es- 
trena havia generat en els ambients tea- 
trals es traduí en la resposta d'una crítica 
fins a un cert punt perplexa davant del 
repte que suposava R.U.R. Tot i reco- 
neixer-ne l'onginalitat, el tractament es- 
sencialitzat i simbolic de la pe a provoca 
en la crítica sentiments de jubte i de 
contrarietat sobre el seu significat últim, 
que es presentava confús per a uns 
quants. No ens hem d'estranyar, doncs, de 
les sinceres i contrastades afirmacions 
d'alguns cntics. Per a Ambrosi Carrion, 
per exemple: «El problema social del nos- 
tre temps és atacat arnb una valentia ex- 
traordinaria i encara que tota l'obra, arnb 
la solució final tingui un sentit nihilista 
absolut, i sigui una maledicció del sentit 
actual de la vida i de la civilització, la 
forca poematica, el concepte final de 
l'obra són d'una immensa elevació, i l'es- 
peranca obre les ales lluminoses per a 
iliuminar la nova vida que comenca duent 
com a única llei l ' a m ~ r . » ~ ~  La visió opti- 
mista de Carrion s'o osava a la d'altres 
collegues més especu?adors. Emili Tinto- 
rer apunta, en aquest sentit: «Confieso que 
no comprendí este final. El autor, dicen, al 
mostrar el fracaso del intento, al provocar 
la catástrofe, rompe una lanza en favor del 
idealismo. Sin embar o, se me ocurre pre- 
y n t a c  (sin Helena, kstruyendo la fovmu- 
a y sugiriendo la reforma del Robot, qué 

hubiera ocurrido? Si los Robots hubieran 
permanecido enteramente insensibles a 
toda pasión, a todo sentimiento, la catás- 
trofe no se hubiera producido. El fracaso 
hubiera debido llegar or otro motivo que 
el autor no explica.rR 1 Bertrana, igual- 
ment confós davant de les diverses i hi o 
tetiques interpretacions del text, mani%s- 
ta: {(Desorienta una mica que sigui 
1'"arquitecte" i no un dels altres tecnics 
de la "casa", més idonis pe ra  la fabricació 
de "robots", al qual a darrera hora els 
mateixos "robots" preten uin fer respon- 
sable de la seva fallida enf'intent de cons- 
truir-los. Aquest "arquitecte" té quelcom 
molt vague, que us fa pensar en Jesús, per 
bé que resultara un redemptor fracassat. 

43. M. ALCANTARA GUSART, Karel Eapek "R.U.R.. i llurs 
antecendents, ~Teatre íntim.. full de ener curs 1927- 
1928, ibidem, Sobre el =R.U.R.n, KarefKapik,  el come- 
diógrafo utopista, .La Noche. (27-1-1928). Vegeu també 
Mr~lAs-RAUREU, El teatre. R.U.R., .La Publicitat. (27-1- 
1928). 

44: Vegeu la nota 41 supra. 
45. Emilio TINTORER. *Las Noticias. (29-1-1928). p. 4. 

Notes 



Altra cosa que fa estrany és que "Robot 
Pnmus" i "Robot Helena" esdevinguin ap- 
tes e r a  perpetuar el llinatge huma, dona- 
da fleixorquia de tots els productes de la 
gran manufactura "Rossum's Universal 
Robots". En fi, la clau de la interpretació 
justa és possible que només la tingui I'au- 
tor. En aquesta mena d'obres cal no per- 
dre ni un detall, ni una paraula, per a 
treure'n el ventable entrellat, i no sempre 
els actors i el públic faciliten la tasca del 
cronista de teatre que ha de judicar per 
una sola re resentació.»46 

Després Be Capek, amb la reposició de 
Guimera i la sessió de teatre de costums, 
la recuperació de 1'Intim es va tanmateix 
estroncar definitivament. Una represa, cal 
dir-ho, que tot i les dificultats d'ordre 
economic o professional serví perque 
l'intim elevés el llistó de l'escena catala- 
na. Lleial als principis fundacionals, obert 
a qualsevol resposta de renovació del mo- 
ment, malgrat els problemes de tota mena 
(economics, artistics, professionals, de 
ublic, de critica ...) que aixo comportés, 

h n t i m  si nificava: «Aires universals, 
aportació f e  valors eterns, a la nostra es- 
cena. Volia dir Moliere, Shakespeare, 
Goethe, Ibsen ... Volia dir intent de remou- 

re el nostre casolanisme i indicar camins 
més enlairats .... [...] Aixo és una obra feta, 
i feta de cara al nostre enlairament espiri- 
tual. 1 per més que hom s'esforci és im- 
possible de trobar-hi tot en la inten~ió.),~' 

Malalt,48 amb problemes economics de- 
rivats del fi,nancament de les últimes ses- 
sions de I'Intim, foragitat postenorment 
de la direcció de 1'Escola -convertida en 
Institució del Teatre a partir del 1934-, 
Gual va haver d'o tar per la desapanció 
practicament absoyuta de 191ntim a inicis 
dels anys trenta. Encara que tinguem 
coneixement d'algunes representacions 
aillades de l'entitat,49 aquestes no es van 
realitzar ja amb el caracter programatic 
de les de la seva historia precedent. 

El tragic desenllaq de la Guerra Civil, la 
mort de Gual el 1943, tancaren per sem- 
pre més qualsevol altra possible continui- 
tat de l'expenencia ersonal del Teatre 
Intim. El nom de G U ~ ,  el de la seva obra, 
serví no obstant de model referencia1 per- 
que en els anys seixanta es creés una Es- 
cola d'Art Dramatic amb el seu nom com 
a alternativa paradoxal d'aquella que Gual 
havia dingit al llarg de vint anys. 

47. Modest SABATER, Adria Gual, autor i home de tea- 
tre. «La Veu de Catalunyas (28-xi-1934). 

48. Vegeu Adria GUAL, Mitja vida de teatre, op. cit., p. 
177 . 

49. La representació, posem per cas, d'Ifig2nia a 
Taurida, de Goethe. versió de Maragall, al Palau de la 

46. .La Veu de Catalunya. (28-1-1928). p. 8. Música Catalana, el 9-xr-1930. 
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