
Orígens de la comCdia catalana 
Dintire de la complexitat de la nostra re

naixenc;:a, d teatre i els Jocs Flora'ls són les 
dues :nanifestacions més eloqüents de l'an
sia que caracteritza ·aquells homes que pre
senten un desvetllament de la llengua cata
laina sense saber-ne ben bé el ,perque, en
cara que Bofarudl, secretari dels primers Jocs, 
dig4és en el seu discurs : «Serem perque ja 
fórem». Els Jocs són aleshores el redos de 
<¡uasi tots els intel-lectuals i 'hi ·acuden totes 
les tendencies. Són, junt amb el teatre, el 
fogar de 'la nost<ra renaixenc;:a. 

!El tcatre va ésser un factor 
importa111tíssim ; tingué per 
damunt deis Jocs 1a populari
tat i sobretot la comunicació 
directa amb el poble, el poble 
que, avesat a la influencia cas
tellana i a l 'esfon;; d 'una gene
ració a esdevenir espanyols 
<!'idioma, no concebia .altra 
llengua literaria que la caste
llaina. Aquesta rutina no hau
ria estar ,·enc;:uda amb tanta 
facilitat si la nostra renaixen
~a no hagués agafat el teatre 
com a mitja. 

Ningú no creía ,en 1 'exit 
d'un teatre que fugís del lí
mit de la parodia o bé es dei
xés ¡x>rtar per una preocupa
ció dramatica ; adhuc els ma
teixos autors en descartaven 
tota possibilitat. El xaroni,
me que, fins l'any 1865, havia 
caracteritzat la producció ca
ta1ana, va ésser vern;:ut amb 
!'estrena de Tal faras tal tra
baras de Vida! i Valenciano. 
Des d 'aleshore el teatre ca
tala segueix un 111ou camí ; 
Pitarra, sota aq4esta influen
cia, escriu Les joies de la Ro
ser - que senyalla una nova 
evolució a !'autor de les «ga
tades» - i Josep Maria Arnau 
1instaura la comedia veri,tat, 
<¡ue, en fugir de la parodia i 
de les produccions vulgars i 
aintiliterar,ies, és l'i:nici- dl"un 
nou genere més seriós i so-
bretot més digne. _ c=tc.. -~~-

Jorep Maria Amau és el 
fundador de la comedia cata
lana. Després de !'estrena de 
Tal faras tal trabaras - 4 
<l'abril de 1865 -, Arnau estrena el mateix 
.rny - 21 de desembre - la comedia La pu
billa del Valles. Am,b aquesta obra un nou 
genere resta iniciat, i, en els dos aspectes, 
un camí d'optimisme s'obre per al teatr 
catala. 

A Annau no l'havia ,preocupat mai l'exit 
davant del públic ; per aixo ·les seves come
dies ponen el sege,11 d'um, mbs alt-a preocu
pació, una noble independencia el fa obrar 
sense el prejudici de voler adquirir -una facil 
popu'laritat. No es sentí mai domirnador del 
públic, pero tampoc es trdba dominat per 
-ell, i és aixo el que va permetre que el seu 
teatre tingués un caracter personal i iniciés, 
a corntracorrent del púb1ic i deis autors ma
teixos, un nou genere tan nluny de 1a paro
dia com de la xavacaneria. Ja aba-ns de 1865 
havia estrenat Els banys de Caldetes - pri
mera obra catalana que va escriure - i Les 
Ametlles d'Arenys. Ambdues posen de m.ani
fest una pulcritud de 1lenguatge, i, sobretot, 
la desaparició absoluta del desvergonyiment 
-que, fillls aleshores, ,havia estat 1a 111orma 
<!'aquestes peces en l.lll1 acte. Quan Pitarra 
estrena Ous del dia - 1864 -, parodia de 
Flor de un día, Josep Maria Arnau ja ha 

en!lestit Els banys de Caldetes, inic-i de la 
seva valuosa producció. 

Arnau, a més a més, introdueix una no
vetat al teatre. Els pcrsonatges que fins ales
hores jugaven en tate s les obres, eren page
sos o bé menestrals ; una timidesa deis au
tors, una por estranya que justifiquen tates 
les vacil-lacions d'aquell moment de la nos
tra re.naixell!;a, els retenía. Aixo limitava 
considernblement les possibilitats deis autors 
i esquifia el camp on el nostre tealre havia 
d'i>stendre's. Josep i\laria Arnau és el pri-
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josep Maria t4rnau 

mer que porta a ! 'escena el: senyors de bar
ret de copa i de levita i la classe mitja i, 
amb el seu enginy facil i franc, els c~n
verteix en les millors figures del seu te atre, 
bo i explot.ant-n llurs psicologies caracterís- a.---=·
tiques. Aquesta 111m·etat, atribu'ida per alguns 
a Vida! i Va!enciano amb Tants ca.ps ta11ts 
barreis, correspon a Josep Maria Arnau, que 
amb Els flan'.")•· de Caldetes dóna "n 186 }, 
un any abans de ! 'estrena de Tants caps tants 
barrets, aquesta 111ova modalitat que posa 
de manitfest una ansia de mi·llorament i q4e 
lhaura d'influir, més tard, e111 quasi tots els 
comediografs de casa ITTostra. 

J osep Maria Arnau reuneix u,na serie de 
condicion., - ara més apreciades que no pas 
aba.ns - que contribueixen a l'exit de la 
seva empresa¡ la que sobresurt més, és que 
no er.a u.n poeta que escrivia per al teatre, 
com quasi tots els autors d'aleshores que 
acudien als Jocs Flora'ls, aiguabarreig de 
totes les tendencies, sinó U111 home de teatre 
que cscrivia en vers. Mai 1110- va sentir-se 
temptat 3 t~.ametre composicions als Jocs, tot 
i que en d4es convocatories figura el s·eu 
nom entre el jurat qualificador. També és 
J osep Maria Arna u un lbon dialogador ; lllO 
converteix mai el dialeg en una mena de 
certamen poetic, com molts autors que, · en 
fer gala de fecundit.at poetica, trencaven el 
cur~ de les idees i la naturalitat de les situa
cions i finalment, el llenguatge deis i111ter
prets dóna la impressió que el comediograf 
es preocupa del lexic, i en aquest ,punt és 
molt superior als seus contempora111i~. Da
vant de la puerilitat de :la frase de Frederic 
Soler «el catala que .ara es parla», Amau hi 
oposa la noble i111tenció d'enlairar la a1ostra 
escena am'b producciorns de caient literari i 
de gust escollit. 

JosEP .M. MIQUEL 1 VERG1ES .. ....... ___________________ ~ ... / 

J 
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Espanyol. - En altre ll oc parl em de !'es
trena d'El campanar de Palma, que tingué 
!loe dissabte passat, i d'El triomf de la carn, 
estrenat abans d'ahir dijous. 

El dia de l' inauguració, que fou dia triomfa l 
pera la nostra escena, car el teatre' s vegé ple, 
d'un públic entusiasta, se representa, per pei;a, 
Les bodes d'en Cirilo, de l'Emili Vilanova. 

Aquesta obra, plena de frescor, serví pera 
la presentació d 'alguns elements de la compa
nyía que no preníen parten El campanar de 
Palma, com la senyora Verdier i les senyore
tes Pla i Mestres i els senyors O oula, Bardem, 
Sirvent i Cervera. 

El públic celebra d'Lina manera notable els 
acudits del popular sainet i tributa una ovació 
!larga, plena, absoluta, al presentar-se en es
cena el senyor Ooula. Tothom aplaudía, entu
•Siasmat, al vetera actor, rendint-li acatament 
i manifestant-li la seva simpatía. El senyor 
Ooula, que sabía lo que volíen dir aquells 
picaments de mans, els agraí emocionat i els 
recompensa vessant a dolls la seva gracia in-
comparable. * 

* * 
El diumenge a la tarda foren posats en es

cena Mar i ce[ i El carro del vi. 

Josep M.• Arnau • 

L'i ntensa tragedia d 'en Quimera obtingué 
una interpretació justa i carinyosa. El senyor 
Piera posa a contribució les seves facu ltats 
pera aco nseguir una excelent interpretació del 
«Saict , , i prova de .que ho conseguí plenament 
fore n els aplaudiments amb que' ! públic li re
mercia el seu treball, 

En Caries Capdev il a, en el «Caries , , s'acre
dita una vegada més d 'actor notable i apl_o mat. 

El sainet d' en Ram on Ramon serví perque 
l' Aymerich se presentés als concurrents a I' Es
panyol i e)s demostrés la seva g raci a. 

Avui deu tenir !loe la funció en homenatge 
al dega deis autors catalans en vida en J osep 
·María Arnau, de qui 's representaran les obres 
La mitja taronja i Les tres alegríes. 

* 
* * 

Durant la setmana, el Sindicat d 'Autors Dra
matics Catalans ha vist concorregudíssim el 
teatre ont actúa. Aquesta assistencia de la 
gent catalana al teatre de la !erra ha omplert 
de confiani;a als qui ja teníen dret a desean
.fiar de com foren rebuts. 

Aleg rem-nos-en tots i fem vots perque l' in
teres del poble catala, manifestat aquests dies 
tant bellament, perduri i s'engrandeixi, com es 
de llei. 

Líric.- Dilluns passat tingué lloc la pri
mera de les funcions catalanes que la compa
nyía d 'en Rodríguez de la Vega ha organitzat 
pera'ls dilluns. 

El ferrer de tal! i Viatge de bodes foren les 
obres posades en escena, les quals obtingue
ren una ben acceptable execució per part de 
tots els que hi treball aven. 

SOCIET A TS P ARTICULARS 

ATENEO VALENTINO DE LITERATURA 
Y ARTE. - El simpa.tic quadro drama.tic d 'aquesta 
societat, ao nt s'hi reun eix la colonia val enciana, va 
donar, el passa t dium enge, la cinquena de les seves 
vetllades teatrals, represe ntan! discretam ent dues 
peces castell anes i la comedia valenciana Un chuche 
munisipal, qu e foren acullides amb llargs aplau
diments. 

Aquestes obres foren posades en escena per la 
professora de decl amació d'aquest ateneu donya El
vira Casas, viuda de Calvo, distingint-s'hi les senyo
retes Casas, Belloch i Arredondo ( Pil ar i A manda), 
i els senyors f errís, Bell och, Zaro, Coll, García 
i Poi. 

ATEN EU OBRER DEL DISTRICTE II. - Com 
eslava anun cia!, diumenge prop-passat tingué lloc la 
fun_ció ina ugural de la temporada, posant-se en es
cena les dues produccions d 'en frederic Soler El 
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HOMENATGE A LA MEMORIA DEN JOSEP M.A ARNA U 

Moment de descobrir-s e la lápida en la ca sa ont visque l'emi n ent com e1iógraf 

O ROAN ITZAT per l'Ajuntament i les societats 
lotes, políliq ues i recrea ti ves d 'Arenys de 

Mar, diumenge es ce leb ra en aq uella xa mosa 
vila un homenatge a la bona memoria del séu 

Fot. Solá 

IN S TITUTO 
DEL TEATR O 

ARCHIVO • 

il·lustre fíll , el co med íograf Josep M.ª Arn au] 
Al malí es reuniren a Ca la Vila la Comiss ió 

organi lzadora de l'homenatge, les autori tat 
locals i els rep resentants de corporaci ons. 

l N. º .¿ 'r _,t gJ 

1op 1-\) 

E l s e nyor Rector d ' A i enys donant les gracies , en aom d e la familia del' Arna u , als assis tents als actes enhomenatge 
d 'aquell il ·lustre escriptor, després de dipositar co r on es sobr e sa tamba Fol. Sola 
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