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El Teatre Bartrina de Reus, restaurat el 1997, celebra ara el seu centenari

QUADERN DE TEATRE

El Bartrina ha fet 100 anys
F r a n c e s c M a s s i p

A
questa primavera se celebra el centenari
d’un teatre emblemàtic de la ciutat de
Reus: el Bartrina, nascut com a espai
escènic de l’actiu Centre de Lectura, que
un grup de republicans federals havia
fundat el 1859 per difondre la cultura

entre les classes populars, si bé les activitats teatrals
pròpies no començarien fins al 1904 al jardí de
l’entitat. L’any següent, per subscripció popular, es
construïa el primer edifici teatral del centre que,
ampliat i reformat el 1918 i rehabilitat el 1997, és el
que encara avui hi ha a l’actual Plaça del Teatre. Per
commemorar el segle d’existència, s’han programat
tres representacions extraordinàries: l’estrena a
Catalunya, demà dimarts, d’ Elisabet I. El último baile de
la Companyia de Dansa de Lindsay Kemp; La Orestíada
d’Èsquil, dirigida per Mario Gas, que es presenta
dissabte i La torna d’Els Joglars, que torna el 25 de
juny, vint-i-vuit anys després de ser prohibida per
l’autoritat militar, amb el consell de guerra
subsegüent a tota la companyia, precisament arran
de la que seria la seva última representació: el 30 de
novembre del 1977 al Teatre Bartrina. Justa represa,
doncs, ara que ja ningú no dubta de l’aixecada de
camisa que va ser la tan lloada Transició.

UNA PROGRAMACIÓ
RESPONSABLE

Un segle, doncs, d’un espai escènic caracteritzat
per una programació capdavantera, responsable i
acurada, especialment atenta al teatre català, com
s’analitza exhaustivament en el llibre 100 anys de
Teatre Bartrina. Reus 1905-2005, d’un equip de setze
autors dirigit per Albert Arnavat i publicat per
Pragma Edicions amb el concurs de l’Ajuntament de
Reus i el mateix Teatre Bartrina, on aquest dimecres
se’n fa la presentació oficial. Es tracta d’una obra
profusament il·lustrada en dos volums, el primer per
al període 1905-1997, el segon del 1997 fins avui, on
es reprodueixen els cartells i programes de mà de les
representacions, es recull la
fitxa de les funcions que s’hi
han fet, i s’analitza la seva
centenària programació tea-
tral i cinematogràfica.

El teatre d’estiu a l’aire
lliure (1904) es va inaugurar
amb una peça d’Ignasi Iglésias
(El cor del poble), i van seguir
obres tan significatives com
Maria Rosa de Guimerà o El pati
blau de Rusiñol. El teatre co-
bert, que el 1918 rebria el nom
del malaguanyat escriptor
reusenc Joaquim M. Bartrina
(1850-1880), va encetar-se amb
una obra del seu conterrani
Josep Martí i Folguera
(1850-1929), i van seguir altres
peces d’Iglésias, Guimerà, Pi-
tarra, Rusiñol, Pin i Soler, Puig
i Ferrater, Vilanova i Sagarra,
així com òperes, sarsueles,
drames, melodrames, sainets,
entremesos i comèdies dels
autors de moda catalans i
castellans, sense oblidar tra-
duccions d’Ibsen, Maeterlinck
i Pirandello, visites de prestigiosos intèrprets com
Frégoli o conjunts internacionals com la companyia
russa L’Ocell Blau, paradigma de modernitat, que
feia prestigiosos espectacles de cabaret literari. Tot
plegat amb la intenció de donar a conèixer “les obres
més celebrades del teatre modern” en una
programació ambiciosa i progressista de vocació
educativa i cívica. Abundava el “teatre d’idees” i en
alguna ocasió el local es va convertir en espai
d’enfrontament polític entre republicans i vells
carlins amb motiu de representacions d’esperit
liberal.

Si el 1929 va fracassar l’intent de crear una escola

d’art dramàtic dirigida per Adrià Gual –una
assignatura encara pendent a les terres del sud–,
almenys va néixer l’associació Amics del Teatre
(1929-1935), que vetllava per una programació de
qualitat al teatre Bartrina. No obstant l’impuls
cultural i catalanista de l’entitat, els espectadors de
vegades no responien segons les expectatives “i en
particular a les funcions de Teatre Català”, en bona
part a causa de l’atractiu del cinema, l’opereta, la

revista, el vodevil i la sarsuela.
De fet, d’ençà 1908, quan es va
adquirir “un aparell per
projectar imatges fixes i
animades” de la casa Gaumont,
les sessions cinematogràfiques
van alternar amb les teatrals al
Bartrina.

DECADÈNCIA I
RENOVACIÓ

La dominació feixista va
posar el teatre a mans
d’Educación y Descanso i no
reprendria les activitats fins al
1942, bé que prohibida la
llengua pròpia fins a la tímida
represa del 1946, que oferí,
amb comptagotes, un teatre de
preguerra sovint bastant
tronat, d’acord amb
l’adotzenament escènic que
vivia el país. El 1955, però, Reus
creava el Teatre de Cambra del
Centre de Lectura sota la
direcció de Bonaventura
Vallespinosa, que va organitzar

una intensa temporada que no es reprendria, però,
fins a la seva refundació el 1968 sota l’impuls de
Xavier Amorós i Joan Ballester, quan va acollir el
primer grup del teatre independent reusenc, La
Tartana. Una nova etapa s’encetava per al Bartrina
lluny de les grises imposicions d’abans: el teatre
tornaria a ser el balcó obert a les últimes tendències
escèniques que bullien al país. D’aquesta manera,
grups emblemàtics com Els Joglars faran del Bartrina
una de les principals etapes de les seves gires,
començant pel seu primer muntatge com a grup
professional, El Diari, que arriba a Reus el 1970 i que
marca una nova manera de fer de Boadella. Tornen

el 1972 amb Cruel Urbis, on el grup incorpora la
paraula, el 1973 amb Mary d’Ous i el 1975 amb Alias
Serrallonga fins que a finals del 1977 l’afer de La Torna
deixaria amb les vergonyes al descobert la classe
política que ens havia encolomat una democràcia tan
deficient.

Sovint es presentaven espectacles al Bartrina abans
que s’estrenessin a Cap i Casal. És el cas de Mori el
Merma!, l’espectacle que la companyia La Claca de
Joan Baixas va realitzar amb la col·laboració plàstica
de Joan Miró i que es va presentar a Reus un any
abans que la presentació oficial al Liceu; o Capvespre
al Jardí, de Ramon Gomis, que el Teatre Lliure de
Fabià Puigserver i Lluís Pasqual va voler estrenar al
Bartrina, una peça que confirmava el dramaturg
reusenc com una de les veus més originals del
panorama escènic català contemporani.

També van presentar-se altres autors catalans com
ara M. Aurèlia Capmany, amb un dels exemples més
significatius de l’anomenat teatre-document:
Preguntes i respostes sobre la vida i mort de Francesc Layret,
que, juntament amb el primer espectacle de Lluís
Pasqual, La Setmana Tràgica (tots dos al Bartrina entre
1975 i 1976), van suposar un esforç de recuperació de
la memòria històrica després del llarg silenci
imposat per la sagnant dictadura franquista. Tampoc
mancaren representacions de Pere Quart, Espriu,
Palau i Fabre, Mercè Rodoreda i Joan Brossa, així com
de Benet i Jornet, Toni Cabré, Sergi Belbel i Joan
Cavallé, i grups tan importants per a les nostres arts
escèniques com Comediants, Mal Pelo, Senza Tempo
i Vol Ras.

Al Bartrina va desenvolupar la seva activitat
escènica el col·lectiu de teatre La Vitxeta, fundat el
1983 per Dolors Juanpere i Xavier Filella, que va
exercir una important agitació de la vida teatral
reusenca i va propiciar la remodelació del vell
edifici. Després dels treballs de restauració duts a
terme entre 1994 i 1997, el Teatre Bartrina va
reprendre les seves activitats fins avui mateix, i ha
continuat al capdavant de les activitats teatrals de
Reus, que ara han rebut un impuls fonamental amb
la creació del Centre d’Arts Escèniques, que fa
confluir els esforços dels teatres Fortuny i Bartrina,
els Festivals de circ (Trapezi) i de teatre gestual (COS)
i el concurs d’altres espais reusencs dedicats a
l’espectacle com són el Teatre Bravium, l’Orfeó
Reusenc, l’IES Baix Camp, La Palma i La Salle, que
constitueixen una xarxa escènica de gran vitalitat.
Per molts anys!

▼
El Teatre Bartrina, un
dels motors del Centre
d’Arts Escèniques de
Reus, celebra el seu
centenari amb l’edició
d’un llibre que recull la
seva ambiciosa
programació al llarg
d’un segle.

Al Bartrina va acabar la vida
de ‘La torna’ d’Els Joglars,
prohibida i processada per
l’exèrcit en la farsa de la
Transició, que ara torna a la
vida al mateix teatre per
celebrar-ne l’aniversari.


