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Fullejo la programació del Te-
atre Fortuny i veig que pel 
28 de novembre està progra-

mada la representació de El zoo 
de vidre de Tenesse Williams en 
versió catalana d’Emili Teixidor 
i sota la direcció de Josep Maria 
Pou. L’anunci em transporta gai-
rebé seixanta anys enrere, con-
cretament al 7 de juny de 1956, 
quan aquí a Reus, al Teatre Bar-
trina del Centre de Lectura es va 
representar amb caràcter d’es-
trena absoluta –ho deia al pro-
grama de mà– la primera versió 
en català de l’obra: The Glass Me-
nagerie de Tenesse Williams, tra-
duïda al català pel doctor Bona-
ventura Vallespinosa amb el títol 
Figuretes de vidre.  

El muntatge va anar a càrrec 
del Teatre de Cambra de la Sec-
ció de Literatura i Idiomes del 
Centre de Lectura, va ser dirigi-
da pel mateix Vallespinosa i in-
terpretada per Pilar Orta, Maria 
Bonet, Jaume Juan Magriñà i jo 
mateix. Els decorats els va realit-
zar Juli Garola. Va ser una única 
representació memorable per 
molts conceptes, algun dels quals 
es podria qualificar d’esperpèntic, 
fruit del temps, de l’època aque-
lla que sovint he titllat d’estranya 
i sobre la que he escrit a basta-
ment. L’estrena d’aquelles Figu-

retes de vidre va tenir més histò-
ria de la que hauríem volgut. His-
tòria petita i localitzada, encara que 
significativa i, a la mesura del nos-
tre àmbit, molt important.  

El dia anterior tot estava a punt, 
però faltava un detall decisiu: els 
permisos governatius, els permi-
sos de la censura (Ministeri d’In-
formació i Turisme) i els del Go-
vern Civil o sigui els del Ministe-
ri de Governació, no havien arribat. 
Fer la representació sense tenir-
los comportava tota mena de pe-
nalitats per a l’entitat responsa-
ble: multes enormes, fins i tot la 

clausura. S’havien complert tots 
els requisits. Les instàncies s’ha-
vien enviat amb gran antelació. 
El text de la traducció havia es-
tat presentat mesos abans. Hi ha-
via silenci administratiu. No sa-
bíem pas què els passava. L’obra, 
fins i tot des del punt de vista 
d’aquells censors, podríem dir 
que era impecable. 

Però no hi havíem pensat, te-
nia un defecte molt gros per a 
ells: era teatre contemporani, 
universalment conegut traduït 
al català, la llengua que s’havia 
de consumir –segons ells– a la 
vora del foc de les cases de pa-
gès, si podien ser de muntanya, 
millor, i en les sales parroquials, 
fent els Pastorets. Quatre hores 
abans de la representació els per-
misos ho havien arribat i s’havi-
en venut totes les localitats. 

El president del Centre de Lec-
tura, Enric Aguadé Parés, es va 
fer càrrec del problema. Sabia el 
que representava l’estrena d’aque-
lla obra. Sabia també el rebombo-
ri que produiria la prohibició. El 
senyor Aguadé se’n va anar, de-
cidit, cap a Tarragona. Va anar a 
veure directament al governa-
dor, conegut seu per altra ban-

da. El governador, finalment, el 
va voler complaure, jo diria que 
amb més por que goig, perquè en 
aquell règim, el floret de diri-
gents d’aquell règim, florets de tots 
els nivells, es temien l’un a l’altre, 
ningú no es fiava de ningú.  

El governador va posar com 
a condició ineludible que la repre-
sentació es fes a porta tancada. 
I així la funció seria només una 
cosa interna, exclusivament per 
als socis de la casa i acompa-
nyants, un acte estrictament so-
cial, de la cleda social, no públic. 
Calia que, després, la celebració 
d’aquest acte íntim no respirés 
per enlloc, que s’evités qualsevol 
comentari per la premsa i la rà-
dio, qualsevol crítica. 

El senyor Aguadé es va fer per-
sonalment responsable de l’acom-
pliment de totes aquelles mesu-
res. La funció estava anunciada a 
tres quarts d’onze. A les onze en 
punt es van tancar les portes de la 
sala i de la casa i així aquell acte, 
amb més de tres-centes persones 
a la sala, es transformà en un acte 
tolerat però il·legal, clandestí.  

Resultava una ironia curiosa 
i ben eloqüent, ens explicava una 
mica més la bestialitat d’aquell 

règim. El senyor Aguadé va do-
nar ordres als porters que no obris-
sin a cap ressagat, que no obris-
sin a ningú, si no era un cas de for-
ça major. I per fi, encara amb més 
nervis dels que ja eren previsi-
bles, es va començar la represen-
tació. Tom, el meu personatge, 
iniciava el relat des del primer 
terme: «Heus aquí que, com qual-
sevol il·lusionista...»  

Se sentia una música potser 
nostàlgica que era el tema cen-
tral de la banda sonora de la pel·lí-
cula Laura. Tom evocava els seus 
records des d’una punta de l’es-
cenari, sota la llum d’un focus, i 
els records s’escenificaven de se-
guida en un segon espai més a 
l’interior, totalment il·luminat. 
Jo anava veient una expressió de 
sorpresa a les cares de la gent que 
tenia més a prop. Veia la senyo-
ra del notari Echevarria que es-
tava en una llotja molt pròxima 
del primer pis que ens mirava 
amb els ulls enormement oberts. 
En aquella sala atapeïda –excep-
te a les altures– semblava que no 
respirés ningú. Era una obra dis-
tinta i, a la vegada, molt pròxi-
ma. Ho era molt, de pròxima. Pe-
rò el llenguatge viu del doctor 
Vallespinosa encara la hi feia més. 

D’això fa quasi seixanta anys. 
Ara, l’anunci que l’obra dirigida 
pel magnífic actor i director Jo-
sep Maria Pou, amb traducció al 
català d’Emili Teixidor la podrem 
veure al teatre de la plaça Prim, 
m’ha fet retrocedir en el temps i 
tornar ha explicat com anaven 
les coses en aquells anys grisos.
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Avui, diumenge 
■ A les 8 h EExcursió al Montsant de 
la Secció Excursionista. 
■ A les 19 h, al Teatre Bartrina: Ac-
tuació del grup vocal barceloní 
Ol’Green. 
Dimarts, 25 de novembre 
■ Al Teatre Bartrina: acte aniversa-
ri Taller Baix Camp. 
■ A les 19.30 h, CCicle Veus Literàri-
es al Centre: Maria Barbal presen-
ta la seva trajectòria literària i la 
seva darrera novel·la ‘En la pell de 

l’altre’.  
■ A les 19.30 h, a la sala d’actes,  ci-
cle Diverses intervencions en les ne-
cessitats educatives especials: ‘Què 
sentim, com ho vivim?’; a càrrec 
de Lluís Bolívian i Rosa Pinteño. 
Organitza: Secció Ciències de l’Edu-
cació i Serveis Educatius Baix Camp.  
Dijous, 27 de novembre 
■ A les 19 h, a la sala de projeccions: 
Club de lectura de novel·la negra: Li-
quidació final de Petros Markaris 
■ A les 20 h, a la Secció Excursi-

onista: aaudiovisual de la Secció 
Excursionista. 
Dijous, 27, i divendres, 28 
■ Al Teatre Bartrina i altres espais 
del Centre:  IV Jornades Nacionals 
d’Estimulació Multisensorial i  
Snoezelen. 
Divendres, 28 de novembre 
■ A les 20 h, sala de projeccions: rre-
unió de l’Escola Essencialista. 
Dissabte, 29 de novembre 
■ De 10 a 13 h, pparticipació en les XX 
Jornades de Literatura Excursionis-

ta Ramon Amigó al Centre Cívic 
Teresa Pàmies, a Barcelona. 
■ A les 10 h, a l’Escola de Dansa: sse-
minari de contemporani. 
■ A les 11 h, a l’Aula 21, rreunió d’ini-
ciació a l’ensenyament Bruno 
Gröning. 
■ A les 11 h, aa la Biblioteca Infantil: Ta-
ller de còmic, amb Guti. 
■ A les 18 h, a l’Aula 21: rreunió a l’en-
senyament Bruno Gröning. 
■ A les 21 h, al Teatre Bartrina, repre-
sentació de l’obra de teatre ‘‘Monts-

serrat o la molt lamentable història 
del pare Montiel’, de Beth Escudé. 
Amb la presència de l’actor Carles 
Bigorra.  
Exposicions 
■ A la Sala Fortuny, CContes infantils 
de la guerra. Fins al 18 de desembre.  
■ Al vestíbul del Centre, eexposició 
fotogràfica del 48è Aplec Baix Camp 
2014. Fins al 13 desembre.  
■A diversos espais del Centre, ##art-
veuivot, mostra col·lectiva. Fins al 
29 de novembre. 

Q U È  H I  FA N ,  A L  C E N T R E  D E  L E C T U RA ?

‘Figuretes de vidre’ al Centre  

de Lectura l’any 1956 

Imatge del programa. FOTO: DT

Bonaventura 
Vallespinosa 

■ Bonaventura Vallespinosa i 
Salvat (Vilafranca del Penedès, 
1899 - Reus, 1987), de jove  es va 
traslladar a Reus. Participà en 
aquesta ciutat en la revista futu-
rista La Columna de Foc (1918) i 
en la noucentista Llaç (1919). Lli-
cenciat en medicina, va exercir de 
metge, però es va dedicar prin-
cipalment a escriure i traduir. 
Va evitar la repressió franquista, 
i va traduir els clàssics francesos 
i italians al català, així com altres 
autors. Del 1956 al 1961 va im-
pulsar la publicació de l’Antolo-
gia de la poesia reusenca, que 
recollia els joves poetes locals, per 
part del Centre de Lectura, enti-
tat on dirigí la Revista i on fou pre-
sident de la Secció de Lletres.

B I O G RA F I A

L’estrena de la 
representació va 
tenir més història 
del que hauríem 
volgut
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