Llegir el teatre
ELS JOCS FLORALS
DE CANPROSA
de Santiago Rusiñol

XARAU (PSEUDÒNIM DE SANTIAGO RUSIÑOL),
«Glosari. Seguim sense teatre», a L’Esquella de la
Torratxa, núm. 1.794, 16 de maig de 1913, pàg. 342-343.
Continuarem, en la nostra mai prou ponderada Barcelona,
sense tenir-hi un sol teatre on se representi en català.
Sembla que aquell renaixement de què hem parlat tant a
totes hores, de què ens hem alabat tant als ulls dels
forasters, s’ha estroncat potser per sempre més, i que
d’aquells temps del nostre teatre no se’n canta gall ni
gallina.
Perquè lo greu que està passant en la nostra artística
Barcelona no és pas que no tinguem teatre (això podria
ésser eventual), sinó que ningú el troba a faltar, que ningú
en parla, que és com si no hi fos i com si no hi hagués sigut
mai.
Mai, ni per atzar, en un cafè, en un ateneu, en una penya,
trobem algú que ens digui: «Quina llàstima! Tan bé que
anava, el nostre teatre! Tant que ens alabàvem, de tenir-lo!
Tant que ens lluíem no anant-hi, però fent-hi anar els
forasters! Quina llàstima que s’hagi mort!» Mai ni un sol
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mot, com un difunt que ja se li han fet els funerals i sols ha
deixat als parents deutes i records gloriosos.
Figureu-vos, per un moment, que s’hagués de tancar per
«dèficit» aquesta fàbrica de casaments que en diuen teatre
del Liceu, el crit que hi hauria en les famílies i en els
cercles, i a tot arreu. Seria la setmana tràgica de l’art líric
barceloní: hi haurien mítings casolans, llàgrimes de noies
casadores, mares de família cridant en totes les reunions,
junta permanent en el Liceu; una desfeta de gent demanant
que no deixessin morir la música, que és lo que amanseix
les feres —i, al dir feres, voldrien dir nòvios. Es veuria
clarament que Barcelona el necessita... Però el teatre
català... pobret! Com que sols servia per anar-hi a veure
comèdies, com que els entreactes eren curts, com que no
es feien a les fosques, com en els cines, per a poder-s’hi
expansionar les parelles enamorades, ningú s’adona de
que hagi mort.
El teatre català era un lloc d’ensopiment que anava bé pels
nostres pares, que tenien la sang d’orxata.
No. Avui ho hem vist clarament. El teatre català, a
Catalunya, era un foc artificial que no es necessitava per a
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res. Un divertiment casolà per a quatre bacallaners. Un
esbarjo d’uns quants poetes que no devien tenir gaire feina
i, sobretot, un número de lluïment en les nostres festes
majors, per a poder-s’hi dur un foraster i dir-li que a la
nostra terra, a més d’ésser laboriosos, també teníem teatre.
Però això ha passat. El patriotisme de què ens hem alabat
tantes voltes ha servit per a fer triomfar els de la dreta i els
de l’esquerra, segons d’on cau la balança; ha servit per a
fer cultura, també, de dreta o d’esquerra, segons la paga on
se decanta; ha servit per a dur a les Corts un pomell de
diputats, avinguts com un sol home; ha servit per a
manifestar, per a votar, per a fer-se votar, per a fer mítings,
reunions, posar pisos, segells, banderes, penons, senyeres
i senyeretes; ha servit per a tot l’aparato de la patrioteria;
però no ha servit per a poder trobar cinc-cents ciutadans
avinguts perquè anessin a veure comèdies.
Podem dir, doncs, que no tenim teatre perquè no en
necessitem, i quan no es necessita una cosa, no se’n té, i si
se’n té, no se n’ha de tenir; però també podem dir que fem
mal fet d’alabar-nos d’una cultura que no tenim ni ganes de
tenir.
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Valdria més que diguéssim: «El nostre moviment patriòtic
serveix per a fer diputats, i tot lo demés són històries.»
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