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ROGER TINNELL

Traductor d’obres per al teatre ca-
talà i dramaturg, de vegades sota el
pseudònim de Ramon de Bellsolà,
Salvador Vilaregut i Martí (Barce-
lona 1872-1937) va estudiar Dret
(es va llicenciar el 1894) però la se-
va veritable afició va ser la literatu-
ra. Va treballar com a periodista
per a diaris i revistes comEl Sol,La
Renaixensa, De tots colors, Pèl &
Ploma i Joventut. A Els Quatre
Gats el 1897, en la primera sessió
d’ombres xineses, un joc d’ombres
retallables dibuixades per Miquel
Utrillo projectades en una pantalla
blanca, Salvador Vilaregut va llegir
el poemaMontserrat, de JoanMa-
ragall. El 1898, ambAdriàGual i al-
tres amics, va fundar l’anomenat
Teatre Íntim, que preparava ses-
sions de teatre modern estranger
traduïdes i adaptades per ell.
Salvador Vilaregut va fer una

forta amistat amb Margarita Xir-
gu, a qui va conèixer quan el 1906
ella va entrar a formarpart del qua-
dred’actors i actrius delTeatreRo-
mea amb el Teatre Íntim. A finals
del 1907 es va iniciar el primer pe-
ríode del Teatre Íntim, amb repre-
sentacionsdeMargaritaXirgu d’o-
bres estrangeres adaptades pel seu
amic. El novembre del 1912 la Xir-
gu va fer el primer viatge a París
amb Vilaregut. Ella li va expressar
el seu gran amor en la dedicatòria

d’una foto: “El hueco que hoy ocu-
po en el Teatro se lo debo a usted,
usted con sus obras ha hecho que
yo sea la actrizmimada del público
de Barcelona. Es justo que le dé
una prueba de lo mucho que se lo
agradezco. Su amiga, que le estima
y respeta.MargaritaXirgu”.Vilare-
gut va dedicar a l’actriu un exem-
plar de la seva adaptació (1908) del
conteLamàdemico: “Á laMargue-
rida Xirgu, el séu bon amic i admi-
rador. Salvador Vilaregut”. En un
banquet d’homenatge a la Xirgu a
l’hotel Ritz de Madrid el 1926, Vi-
laregut es va asseure al costat de
Benavente, Azorín, Machado,
d’Ors, Baroja, i un llarg etcètera
d’escriptors i actors de l’època.
Vilaregut es va relacionar també

amb la música. El seu amic Rafael
Moragas va iniciar el 1901 una sè-
rie de sessions íntimes d’estudi de
les obres wagnerianes, que van ser
el germen de la futura Associació
Wagneriana de Barcelona. el seu
primer president, Joaquin Pena, i
el seu vicepresident, Salvador Vi-

laregut. La Societat es va dedicar a
l’estudi deWagner, la seva música
i els seus aspectes de pensador i
poeta. L’Associació Wagneriana
vapublicar el 1912L’Anell delNibe-
lung i L’Or del Rin, en traducció de
Vilaregut i Antoni Ribera. Vilare-
gut va escriure també Els Mestres

Cantayres de Nurenberg al Liceu.
Entre les obres del dramaturg

Vilaregut hi ha: La nit dels Reis
(quadredramàtic enun acte, estre-
nat alTeatreCatalà el 1903) i elma-
teix any al Romea, L’aniversari
(dramaen tres actes). El 1907 vaes-
trenar a Barcelona la sarsuela en 3
actes El miracle de Santa Agnès,
amb música de Francesc Mont-
serrat i Ayarbe. Va traduir, entre
d’altres, Balzac, Dumas, Maeter-
linckoPirandello.DeWilliamSha-
kespeareva traduirJulioCésar,An-
tonio y Cleopatra i La novícia de
Santa Clara (Measure for Measu-
re). Destaca per ser el primer tra-
ductor al català de les aventures
del detectiu Sherlock Holmes,
d’Arthur Conan Doyle, traducci-
ons que van aparèixer en números
d’ElMocador Tacat.També va tra-
duir al català l’obra teatral, de Wi-
lliamGillette i de PierreDecource-
lle, El detectiu Sherlock Holmes,
adaptacióde les novel·les deSirAr-
thurConanDoyle, estrenada aBar-
celona el 1908.

Vilaregut va reunir en vida una
gran biblioteca, que avui és al fons
de l’Institut del Teatre de Barce-
lona. En un homenatge publicat a
La Vanguardia (6 de juliol del
1937) després de morir, llegim que
“sus aportaciones al teatro harán
que su nombre no sea olvidado”. |

A Federico García Lorca.

Ciñe tus sienes el laurel de Apolo, / Esquilo y Shakespeare, / se tumban de contentos, /
Y te proclaman hoy, de polo a polo, / Nieto preclaro de sus básicos portentos!
¡Meciéndote, con amor, en su regazo, / Talia, te acaricia en maternal abrazo! / Y sus

hermanas, brincando en la espesura de la selva sagrada, / rodean a la Madre alboroza-
da, / mirando al nuevo vate con ternura!
¡Esquilo, esclama: “¡Alégrate Guillermo! / ¡El tablado español dejó de ser un yermo! /

Un muchacho ha levantado con tesón, / el estandarte de Lope y Calderón / que yacía en
el agua cenagosa / de la vulgaridad más necia y espantosa!”
Y Guillermo, contesta: “¡Me dejas asombrado, / Esquilo de mi alma, con lo que has

hablado! / ¿Su pluma es digna de temblar en nuestras diestras?”
“Si escribe cosas que parecen nuestras!” contesta Esquilo .... / …. Como por la radio-

transmisión, / ha llegado hasta nosotros, tal conversación…. / por ello te brindamos hoy
íntima cena, / ¡Oh, heróico redentor de la española escena! / tus devotos amigos catala-
nes, / tejiendo con frases, con sonrisas y ademanes, / en actitud tranquila y sosegada, /
pulquerísmia guirnalda perfumada / que, con sus mirtos y sus rosas aprisiona, un abrazo
perenne y general, / de devoción cariñosa y fraternal, / tu Granada con nuestra
Barcelona!
El hijo del Catedrático de Economía política, de tu comedia “Doña Rosita”, que por lo

visto es catalán.
Por la copia: Salvador Vilaregut

El 23 de desembre del 1935,
l’Ateneu Enciclopèdic Popular
va oferir a l’hotel Majestic de
Barcelona un banquet a Federi-
co García Lorca, arran de l’es-
trena de Doña Rosita la soltera
o el lenguaje de las flores. Entre
els cent comensals, el bo i mi-
llor de la vida cultural cata-
lana.
El director de la Companyia

Xirgu, Cipriano Rivas Cherif,
va llegir un poema de Vilare-
gut, allà present, en honor a
Lorca. Inèdit fins ara, es troba
a la Fundació Federico García
Lorca. El reproduïm:

FirmaconvidadaL’hispanistaRogerTinnell
reconstrueix la figurade l’homede teatre i activista
cultural català, gran amicdeXirgu
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