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SANTIAGO RUSIÑOL, «En Joaquim Montero», a El
Teatre Català, núm. 84, 4 d’octubre de 1913, pàg. 693.
Als que, per la nostra sort o nostra dissort comencem a
tenir uns quants anys de sobres, l’arribada d’en Montero ha
vingut a ser un ressorgiment, un estiuet de sant Martí que
ens ha tornat aquella alegria que ja començava a
escassejar-nos, aquella alegria que arrenca els cabells
blancs de les persones, aquell pa blanc de l’esperit que tant
ens manca en els temps que corren.
Degut, tal volta, a les vagues, a les bombes, a l’egoisme
dels rics i la inquietud dels pobres, a que avui no hi ha
tantes xinxes, però que hi han més puces i més teranyines,
el cas és que el nostre Teatre, que com a teatre ha de dir
les palpitacions del poble, se’ns havia tornat tan trist que,
per anar a veure un dels nostres drames, s’hi havia d’anar
amb roba de dol, despedir-se de la família i deixar les
coses arreglades.
El Ki-ki-ri-ki d’en Montero ha sigut el cant d’un gall que ens
ha vingut a deixondir de l’ensopiment que portàvem. Ha
semblat que ens arribava un barco cargado de... joia, que
feia més sol al teatre, que es despintaven les arrugues, que

Llegir el teatre
ELS JOCS FLORALS
DE CANPROSA
de Santiago Rusiñol

s’eixugaven les llàgrimes, i que dèiem tots plegats: «Qui
tingui mals de cap, que els deixi, que aquí hem vingut a
expansionar-nos, i el que estigui trist, que no entri, que no
volem que ens amarguin lo poc que dura la vida.»
Per a lograr això, com és natural, l’actor que ho logri ha
d’ésser com un pare espiritual d’un talent extraordinari. I en
Montero, encara que jove, n’és un, de pare espiritual. Ell
sap ballar tots els balls que el maligne esperit ha inventat,
per a emportar-se’n les parelles, però per a emportar-se-les
a gust; ell sap cantar les cançons amb aquella bonhomie,
barrejada de malícia, que són com píldores daurades, que
ens curen del mal humor amb remeis que són de bon
prendre; ell té la gràcia encaixonada, i l’aboca allí a
l’escena perquè en gaudeixi tothom; ell té el Do, el té... en
un sol mot; ell té que és un gran artista, i tot lo demés són
paraules.
I en Montero ho és, un gran artista, d’un modo genial,
fantàstic, no valent-se de frases brutes per a excitar la
bèstia humana, no malversant els efectes, no anant a caçar
les rialles amb cercapous d’innoblesa, ni estirant els cordills
del riure amb unglades, sinó amb pessigolles, no fent que
el públic es rigui d’ell, sinó que el poble rigui amb ell; i tot
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això amb una dicció clara, correcta i ben educada, i tot això
sense fer ganyotes, sinó fent lo que fa el gran còmic:
encomanant l’alegria que li rebot de la seva ànima.
Benvingut sia, doncs, en Montero en aquests jorns de
tristor del nostre Teatre Català. Aixís com tantes voltes
acostuma succeir que de rialles en vinguin ploralles, bo
serà que alguna vegada de ploralles en vinguin rialles, que
tot rient rient es fan coses que ben sovint no es poden fer
en sèrio.

3/3

