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D'altres temps

A propésit del tema li-
terari d'En Serrallonga

lL'?strena en el renoval Teatre Ji-'
rci Calalá Jel draima «Don Joan de
Serrallongau, reíosa de la vella obra,
d''En Víctor Balaguer, amb lletra d'En;
:piijols i música del incidiré Morera, i
en ressiiecitar un persoriatge de He-]
genda, fa que parlein de preté.rltsi
temps. en qué, ¿.oriinl lEn iSerralIonga;
d'uii aiiibient popular, ipropi de ron-
dalles i históries esgarriíoses, va pen-'
dre personalitat literaria, eom a per-
sonatge principal, i de les taules es-
cénlques i deis quaderns de les oele-
li&rrlrnes -«novelas por entregas^, re-
bés 'la gent de'mitjan. segle (passat, el
que 'havia coiistituií jnaíéria per a es-
brinar estudis a Jhistoriadors 1 Inícía-
dors del ifolklorisme.

S'ba parlat suara de qüan él tan-
tasíús Víctor Balaguer, roinantlc de
tota la vida, porti al teatre l'argu-
ment de la farsa que distreia en un
poip-ular ball de úesla major els vile-
tfans, oom ho era la -«Rosaura». L'éxit
que tingué la representacid del dra
ma -castelli en ranlic teatre del «Cir- ,'i\ co de Oreilana, Algualz de Izoo, Ven-

popular; que. com a -rondana o fan
tasía eslava ja en Túni-m de la mul
titud, agradat del tal personatge, més
banüoler gen-eads que ipatricl Üluitador
a la faisO de iBa-óli de Roda per la
causa del poblé, l'aconsegueix en és-
ser presentat En S-errallonga en lli-
bre, eu aqúelles novel-Ies de l'época
que es deixaven a les .cases, al ip-reu
«de un cuartillo de real la entrega»,
que llegien dones i criatures, que s'en-
quadernaven a la seva terrnlnació i
passuven a torniar un voluni de lli-
breria, comporta, deinés, d'alguii 111-
bre relígiOs, d'obres de -caricter ro-
müntio, malvesíats de inatrímoni, qua-
dros desgraciáis a qué -portava el joc,
íirénlc domini d'uri tutor, i acabats
unes vegades per su'ioidl, í les més
sortosee per l'bonest Ilac matriinonlal
^e premiava ,eLs socriflcis deis que
patiren d'enamorament,
Els titols de les inat-elxes tots eren

rlmbombants: n-o niancaven les ins

piradas en figures altives coín Que-
vedo, el conite d'Espan-ya, Ouillem
TeJI, Colomb, etc.; ni els -detallats epí-

■ sodis polítics com «¡María o la hija
de un jornalero», «Los misterios del
pueblo eapañ 1». «'Garibaldi en .Sici
lia», -«Barcelona y eus misterios», o
els que es basaven en relats liistdrics
com un «Corpus de Sangre», «-EspaíkJ-
les y marroquíes», «'Los 'misteri-cs del
Saladero», «AtrUs 41 extranjero!»,
obres en. general més degudes a l'a-
fany de fer diriers els edítors, que
de dluir els que les eecrlviren llurs
dots — Qlevat de Tídeai catalanesc o
pclítie de l'Angelon i rAltadill — i les
escrivien- Sinibaldo de .Mas, Francis

co Barcelonés,., no d'íSUé ésser raoIt J tosa, Ceíerí Tressei-a I altres autors
gran, ja que el veieim Imprés al cap [I av-ui ja oblidals i que laés taxd ííoren
de nou aitys, per En ̂ Salvador ¡Mane- eubstituíts per altres nous, ígualment

4  .. ^ a* r. » a ««»! lié jÍ ̂  4^4 A -rv^ i Pk i aro ', en 1857, amb 'i'anoiacíó de «drama
en -cuatio avíos y im pr61og-o en verso
y prosa».
En un resum de la vida teatral de,

rarjy, de i'est.rena es diu: «El públi
co cobró tal afición al drama que
llenó el teatro varias noches, asistien
do a su -lepreseidación hasta la sa
ciedad».

-Una crítica íeta ¡per Manuel Rimont,
i apareguda pocs dies després en el
«Brusl», ens ussabenta amb totes lee
reservc.s i resiL-.etdes i amb aquoU es-
til difús. pie de cites hisíóriques pro-
pi d'enulits, que és d'alabar «el lloa-
.We deslg de reseuscitar antlcs per-
sonafge.s I fets llunyans, i sobretot
quaa' es tracta de ifer una vindicació,
ja/que En Serrallonga és presentat

a defensor de les idees lUbe-
, .ral.s contra -les mires absoluMstee d'al-
TgW noble». El critlc vol que Tautor
del aru-iha o algún estudios jove apro-
íltí la idea pcf a illustrar un punt his-
tói'i-e. .-^ssenyala el que sui-tl, uii. go-
veiTtador de Vicüi, quan deu ésser el
Veguer i troba apropiat-color local aU
vestifs (1c bandolcrs, a'lee vistoses nui
les deis traginers, etc. tPa -constar que
per tres vegades, en acabar-se el .se-
gon acie, 'va sortlr el conegut poeta
don Viclor tBalaguer a rebre els ob-
aequtó de la nombiosa •eoncurréncia.

iNo fou desaprofitada la crida ais
Jiietoriádor.?. Eren a Barcelona ja ve-
lies les ranoúnles entre les ipersona-
litats en-.arregades de tal tas<.'.a, i si
abans, en vida de -Pi i-Arímon, En
Balaguer hagué de cotdendir amb ell.
hü 'bagué de fer en aquesta oca-siú
amb En 'BofaruU j En Cortada, íonint
al seu costal a -En Q.luís Cutoíiet. Era
prou que l'un íes -una aflrmació per
qué ra'ltre el coutradis. que s6n coea
velia en la nostra ciutaí aquestt-s
iluites, antigües Ies capeiletes 1 de no
'tan fácil extinció en tots els temps

-^erdut.s de tota memória.
'Á.ixi ap-aregué «Don Juan de Serra-

Jlonga», en 1S59, convertit en novella
a J'any d''ésser conegut com a drama,
qUe íéú dlr a Amado Losado, en
una re-vista'literaria: «¿Balaguer aba
de la corona de escritor dmmitico

a ,1a de novelista elegante, .pues el
piíbhco recibe con tanto aplauso la
novela como .recibió en el teatro -el
drama del rnis-mo nombre, que ¡ha me.
recidp -un éxito extraordinario». Etfeo-
tivarnenif, íou aquest tan gros, que en
ISÓI) degu'é aparéixer per a satlff*r
la curiositat iLsúbllca, «La Bandera de
la ,Muerte», continua-oió o segona part,
firmada per ¡Balaguer 1 l'Atníoní Alta-
dlU, ja que el primer escrlvi flns al
capítol XX o entrega setena, i l altie
la corUlnui.

Aquella generació 1 J-a seva succps-
sora s'entusia&maren amb leá mallíe-
tes del cavaller-lladre. En 1871 i 1877
es publicaren les cinquenes edicions
deis lUbres citats, i la seva transcen-
déncia .fou tanta que en 1871 el «Don
Juan» es publicava traduít al francés
oom a íuiletó en -un diavi de Perpl-
Tiya, amb l'agravant de Signar-lo com
a -ongíDal un escriptor d'-aquell país,
ja que -la -ía-rna de Eheroí del drama
í la .noveUa, avarcant toi Catalunya
no es deturava per -la .seva llegenda
en les files -oficiáis de dos Estats, i
ser el Rosseltó ¿loe d'asü del capi-
ti en les perseeucíons de qué era ob«
jeote.
En Balaguer. que .comen^á feñt de

iperiodieta i creani una munió de lu-
liles. moltes d'eüles de cuníssima vi
da. a través del lemps, ja per a de-
dicar-ic a uebaüs diústória més un-

draroa tinglas
fos posat al catalft, i un aJtre ai^c
d'En -Balaguer corr«gués amb aquella
tasca,

Com que es -irada del conegut ori
ginal que ha donat peu a la qreacló '
lírica d'ara, en piarlarem definguda-
ment en 'ua alíre i darrer anide.

:  i n ^ i

El «Dob Joan de Serrallonga». que,
escrlt en castelld, s'estrenava, owa
dramática d'autor catalá. buvia tin-
gm un triomf -circuiusmticiaJ. jwu
en ísi Ilihre, lugarq la rondalla popu
lar amb la faísO romámica de la li-
tei'atura qu? aleshores el poblé ile-
gia, i an coincidir aquesta fonna amb
la caracterísíicr. de lloc i llenguulge,
en íer-se més -catulana» la ccunpo-
Bíció, 1 néixer un teatre de la térra,

eeu argunient, acció i personatge
central havia de transplamar-se el
drama casiellá a la nostra escena
própia. L'instrument precie i úijíc era
el llenguatge.
Evoquem aquells aempe. Corre l'any

lfi€3 i en fa un que en Balaguer está
eiiiigrat a Frani^a a conseqüéncia deis
seus treballs de consplració política
a" i€« ordres d'en Prim, i laborant
per a la caiguda del tron d'Isabel II.
JLü futura revohició el portaró al ml-
iiisteri i el -modest escriptor local
será una figura política important.
Menlrestant vislia la 'Provenca, s^nt
renélxer lafect-p ais antics trovadore,
1, Ikvfiy de «la pátria, té una crisi de
cataianisme, que ja no el delxará a
iranscurs del temps i que culminará
en «.Els Plreneiis-, tre.bail de )a seva
vellesa. Amfc ü'en Mistral, Aubanel,
Gras, -Roumies, Roumanüle, Wyse i
altres que desprée vindran triomfal-
meni a Barcelona, ais Joc.s Floráis —
no li és poesible traduir el seu drama
al catalá —. Ho ha revelaí LA VHL":
rin amic i vell literat—per sort en
cava viu. i tant de bó per molts anys,
company d'en Pitarra. 1 com ell un
dia junt amb en Roben Roben debe- i
lador deis Joc.s, per l'antiquat. més'
reconciliai amb la insiftació que ba-;
vien combatut a lítol d'apologui«ies-
del -catalá que ara es parla», i del
"les igatados", en uo paraula eni
Conrat Roure, degá de les noefresl
lleires —fa la traducció catalana que,
apareix aqueil any, encara que la;
flrmi en Balaguer, i com a tal autor
hí posi aquesta cap^alera: «Ai prln-
cep poeta WilUam Carlos Bonaparte
Wyse dedica aquest drama com a
penyora de fratertutat, Fautor».
En Balaguer, «xilaí, troba entre els

íelibrcs provetn^ais bon© gerinans;
justa és refrena L .sobreiut. peí carác
ter del dratíia, de suprema natuia-
lesa í raga catalanes. HavJa de terar
per ell quelcom de sentimental aque
lla dedicatóriu ais que i'ajudaién en
la diesgiácia.

poríants g -.per deure's a "una ¡ntensís-
.slma vida de polttíc. en el partit pro-
gressísta, atiavu, al maieix temps que
gaudiu de més vlamu, deix<am altres
treballs litenarJs. Havem vlst cora
acabá «La bandera de la -M-uerta» el

.  " '[ ct»Iébrat «.Antoni de Páduo», que el
(L'eíecte- «JUerari» i. c/ delj Kucceí en el rara de Jes 'ítoveHes per

-.flhtregUBS ¡Ens Ga{güttBaáJBay4.qBfr-'el

Si<3 tcnlm esBtent ds 1^ seva estre

na ni Je les abres representucions.
Reoordern. sí, de fa molts any®. Ies
que el popular Jaume Piquet dona
ra en el desaparegut Teatre de i'O-
deó, del carner de rHospLtal, i al-
gunes d'ftscadu^sere.s i oircumeiau-
ciáis al Ciro Barcelonés, i. més tard,
al Paral-lel. toles própies d'espectacle
de dramons i tneloclranKs.
No hl ha cap crílica retrospectiva

del llenguatge (tan diferent del d'a-
ra!), i sobretcrt després d'havier-se
estlmoi. neceasária una i-efundició en
converfir-lo en drama Ifric. Farem
notar que en el matéis lil ha un'p^er-
fionatge que paila en casiellá, en Col
menar.

F.va. aixó cosa obligada en aquells
temps en els guals -es privara que
e! llenguatge fos iniegrameiu catalíi.
en Viriiit d'una dispustcif ofi-úal dic-|
tada peí Govern moderat, tan curosa,
gue val la i«na de reprodulr peí aeu'

■  Dein. nixl



«tin vista de la comunicación pa«fl.
da a este Ministprio por el Cenaor
interino <le teatros del reino con fe
cha i (iel corriiente, en la que hace
notar el graií niiinero de proiiiiccio-
nes drainótirus gi,K* ?e presentan a
Ja censura, escritas en los diferente
dialectos, y considerando que
npveclcid liii de contribuir forzoso—
mente a fomentar el espíritu autonó
mico de las tiiismu.s. destruyendo el
.medio mas efltíiz -para que se gene
ralice -el uso lie la lengua nacional»:
la fteina (O- D, G.), ha tenido a bien
díépojjer í|ue nn adelante no se ad
mitan a la censura obras dramüli-
cas que «estón exclusivamente escri
tas en cualquiera dt- loa dialeclo.s de
las provinciria de i-ispaña».

«í.a que he dispuesto st? inserte en
este periódico oficial, ('^ButUeiíi- de
la provincia, 29 de ge'ner Jsü?), para
SU' debido cutriplimieiiiú.
Barcelona, ¿6 enero de 1?67. — El

Goberjiaaor, Cayetano Bonafós.»

Aixl s'ímpocíi im íoríat bilingüie-
me i el "casíellñii (iniUíar retirat, ser-
gent. cessaní, "americana» etc.), pas
eó a ésser im tipue tómic, un gracióe
de.sgrunal. ¿letíia revenja a una dis-
posició absurda. Per aixó -.re-sulió un
efecte contraprodueni — rom en Ma-
luquer j Viladoi.assenyaJa — i d'ale'!.
jliore'^- data en r-esceiia catalana aque
lla luunió de "üalonesos» estanya-
paelles», «frarixiuls» i «empleats», ti-
._pus 1.-I3 mév repugnants de la societat
'custelluna i que grócíes a Déu ha des.
íW/aregui avui dia».

Encara que clrcumetancialinént ha
■éparegut la censura govematíva —
exempie en la representació algunes
vegailies de «Eis herois», d'en BusiAol,
i  'Joan DailQo, d'en Guimeri-—els
principis promulgáis en 186a l'acaba-
T€n de dret, i dele nostres ternps
'J'honoriflcaciú del Teatre Cataló, quari

'len 1888 la Reial Acadénila Espanyo-
-la concedía a Frederic Soler un pre-
"mi de cinc mil pessetes, donutiu de
fia Regent. pei.seu drama «Batalla
^diS ReineS', íent constar que VAca-
"d^mta '.Galardonaba todo el trabajo
y la vida artística de un poeta, que

^consagrado a cuhivar'el Teatro Cata-
pión cuando éste vivía entregado a lo®
desafueros de la Infima farsa, de la
-parodia y de la dícnriba política, fué!
■llisvándose por grados a la represen-

f tación viva, fi e! y política de las cos-
.lumbre.s de su pueblo; al drama his-
hórico y al drama -que pretende tra-
iducir los oonflicto.s morales de !a vida
; presenl'e.n
•  l/exiingit i popular "Cenfpe Catali»,
ide grata memória, íéu de notari d'a-
^■queill acte de reccneix-;-ment ofialal al
nostre Teatre — eii qué la ñora abo
lla una disposlciú de la seva sogra —
encunyaiti una medalla (l'or, íeta .per
.fiubscripció i que es regaló al dra-
jnatuig, en una afectuo-sa i pi'iblíca
íesla celebrada en .el liavoffi aiou Pa-
lau de Belles Art.'^, í que donó lloe a
qué pr-osisíes i poeíe.s'honc-ressin amb
encorniadores paraules .d triuinfant
fundador del Teatre Catalii. Quedava,
de fei, esbúTrada una tiránica .distíio-
sició.

Tadlant aquesta llarga digressió. fi
lia de ia Intruslü governameiua'l en.
el nostre Teatre. loruem al «Don Joan
de Serrallonga". -Fou ediiat el drama-
catalá en 1868 per En Salvador Ma
ñero, creant uns serreills quaücms.;
al preu de quatre rais, amb el títol''
de «Galería catalana":, colección de'-, !
obras dramáticas de autores catala---^ j
jies», que havla de publiuvar i anuncia^ |
ciarla: les de vers cariellu "^Los aman
tas de Veruna», traducc-ió de Bala-títfuer, i «Fitwüs y dc^diueros",

rancesc Morera, i les cutalaTies -^TaL, '
fuTág tai trabarás», de l Edmcnd vUj
dal t" Valeñclano: -La Verge de les.;
Mercés» i "Setze jutges mengen fetge.¿í
d'En Manuel Angelóti, obres prjmer''8.

de! no.stre reuaixem Teatre. Una més
fou la traducció catalana de qué ha-
vem pallar.

En resuni: roviseu SetTalIonga en el
' nostre íniUlnre i ós personatgp nrr.;.
,lat en el nostre poblé. La seva lea-
paricíó d'ara prova que com en alit^.s

' generacíous, Jiaura vida completa. No
és un hcrol -nacional ni una .simbó
lica figura, com Ja del Comíe I'Ar-
naii. HistórJes de banflolers han es-
tat cantiides per gran.? poetes, i en
cara que Ja del íamós capilá de les

•Oníllprir-s no es pugui comparar orab
:1a. deis i-banfiolersn polític.s deJs se-
g-levNV. \Ví i XVJI. que IKiitaren per

'ideáis, 'és -una rerninisvéncla rornAn-
ticQ, que es féii sentir en el llibre.
enamorar en la cancq ¡lopular i agrada
des de le? tnnles, .no éa de difícil
pre.sumpcifi vpure-la en l'escena de-
tots els pobles del irión: el cinema, ja
que és la diirrera expressió gráfica da
•1-es mnltltnds. que admiren ñns -n el
que no é? recomanaWe, eJ.s punts de
grandesa j sentiment que els ireucn
de la realitat.

Desitgpm que ^1 dIscuUt «Serrallon-
ga». que tantes ívolucions ha sofTt
i  ipot encaro experimentar que fací
sentir a afires el que gaudf aquella
generacló que el coñegué per prime-.;
ra vegada. Hi ha en el món uño Ilei
de continuítat 1 no és conveaient que
8"extingel.x!. De .snipervivéncies i a-:-
pirocions es va Teixiat la vida.

t. BO I 8INQLA
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