
del resseguiment sistemàtic de la premsa periòdica barcelonina, l’impacte que causà l’arribada als
escenaris de la capital catalana de tres peces de Vildrac: El paquebot Tenacity (estrenada el 1922),
que fou la més aplaudida, Miquel Auclair i El pelegrí (estrenades el 1925). Gibert arriba a la conclu-
sió que tot i l’entusiasme amb què es va rebre la primera obra, la representació posterior de les dues
féu evident als crítics les mancances estructurals del teatre de Vildrac; un teatre poètic i simbòlic,
sense acció dramàtica ni efectivitat argumental, que era ineficient sobre l’escenari, i per tant l’inva-
lidava com a possible model a partir del qual renovar l’escena catalana. De Henri-René Lenormand
se n’ocupa Enric Gallén. «H. R. Lenormand en el teatre català d’entreguerres» (p. 125-161) és un
resseguiment i anàlisi molt acurada de la recepció d’aquest dramaturg francès (conegut sobretot per
adaptar al teatre les teories psicoanalítiques de Freud) a l’escena catalana de preguerra. A raó de l’es-
tudi de l’extens material documental, Gallén puntualitza que de les obres que s’hi van representar,
només la primera, Els fracassats (estrenada el 1928), fou ben acollida per la intel.lectualitat i per la
crítica catalanes, mentre que la resta, L’agulla roja (estrenada el 1929), La innocent i Àsia (estrena-
des ambdues el 1936) foren rebudes amb certa acritud per part de premsa i públic.

Posen punt i final al volum dues comunicacions més, una de Montserrat Barcardí («Antoni
Balbuena i Tosell, traductor en guerra», p. 169-177), on fa un inventari molt complet de les traduc-
cions d’Antoni Balbuena i un assaig succint de retrat intel.lectual servint-se de les dades que extreu
d’un llibre de records (Records d’un barceloní octogenari, Biblioteca de Catalunya) i d’un dietari
(Dietari, Biblioteca de Catalunya) encara inèdits; i una altra de Sílvia Coll-Vinent intitulada «Entre
la vida i els llibres. Valery Larbaud, amic i model de Joan Estelrich» (p. 181-192), on ressegueix
Larbaud en el paper d’introductor de la literatura estrangera a França per analitzar tot seguit per què
Estelrich hi va recórrer alhora de cercar un referent que l’ajudés a posar unes bases per al gènere de
divulgació literària a Del libro y su emoción (1936), que inspirà en l’assaig «Ce vice impuni, la lec-
ture» (1924).

Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres, un títol, val a dir-ho, desorienta-
dor, no és, ni tampoc vol ser-ho, una obra ambiciosa en el sentit que no basteix un mapa general
de la traducció ni de la recepció del període comprès entre 1918 i 1939, sinó que més aviat posa a
l’abast del lector una sèrie de materials breus d’origen i d’interès ben diversos per anar omplint
mica en mica la gran llacuna que encara hi ha en aquests camps d’estudi de la literatura catalana
del segle XX.

Olívia GASSOL BELLET

Universitat Autònoma de Barcelona

FOGUET I BOREU, Francesc (2005): Teatre, guerra i revolució. Barcelona, 1936-1939. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 430 p. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 103).

La trajectòria investigadora de Francesc Foguet i Boreu sobre el teatre català durant la Repú-
blica i la guerra civil és ja dilatada i extraordinàriament valuosa. Des de l’estiu de 1994 en què Fo-
guet assumí el desafiament d’escriure la seva tesi doctoral, presentada a la Facultat de Lletres de la
Universitat Autònoma de Barcelona el 28 de novembre de 2001 sota la direcció del professor Jau-
me Aulet, i valorada amb la màxima qualificació, la seva dedicació al tema del teatre català durant
els anys de la Segona República i de la guerra civil ha estat absolutament exemplar. L’exhaustiva
documentació bibliogràfica i hemerogràfica, la consulta dels principals arxius i biblioteques, el rigor
metodològic i la claredat expositiva constitueixen trets específics d’un investigador que, malgrat la
seva relativa joventut, ha conquerit ja una esplèndida maduresa. I la millor prova n’és el llibre que
ara comentem, absolutament imprescindible per a qualsevol persona interessada en el tema.

Els estudis i investigacions sobre el teatre en l’Espanya republicana durant la guerra civil s’ini-
cien amb la publicació el 1978 del llibre de Robert Marrast El teatre durant la guerra civil espa-
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nyola. Assaig d’història i documents. Es tracta d’un estudi panoràmic, força ben documentat, sobre
el teatre en les tres capitals de la República (Madrid, València i Barcelona) que, no se sap per qui-
na estranya raó, no s’ha editat també en castellà. Nogensmenys, té raó Foguet quan li critica que
«aquesta amplitud és una rèmora per definir amb precisió la singularitat del sistema instaurat a Bar-
celona i les seves derivacions posteriors» (p. 8), caracteritzada pel fet que «a Barcelona la CNT
mantingué pràcticament l’hegemonia en tot el període, malgrat que la intervenció estatitzadora dels
espectacles públics i la implantació territorial del sindicat ugetista afeblissin la seva posició predo-
minant en el sector» (p. 9). Precisament, La CNT i la política teatral a Catalunya (1938-1938) és el
títol del llibre publicat el 1984 per Francesc Burguet i Ardiaca que, en paraules –al meu parer exac-
tes– de Foguet, «parteix de la defensa apriorística del sindicat anarquista en una anàlisi destinada a
demostrar una tesi ideològica» (p. 10). No és el cas, en canvi, de La Generalitat republicana i el
teatre (1931-1939), de Jordi Coca, Enric Gallén i Anna Vázquez, una «primera aproximació» edi-
tada el 1982 que, al seu criteri, «continua essent vàlida» (p. 10), encara que es limita a ordenar cro-
nològicament els principals decrets i ordres relatius al teatre i apunta «valuoses intuïcions i hipòte-
sis de treball», algunes de les quals Foguet ara aprofundeix.

A partir d’aquests antecedents, Foguet manifesta amb tota claredat que «la nostra recerca se
centra de manera prioritària en l’activitat de l’escena professional de la ciutat de Barcelona durant
els anys 1936-1939» (p. 11) o, dit d’una altra manera, «ens proposem d’analitzar, des d’una òptica
històrica, el sistema teatral que s’establí a la ciutat de Barcelona en la conjuntura del període bèl.lic
i revolucionari de 1936 a 1939» (p. 13). I, per a més concreció, afirma que «ens centrem en la nò-
mina d’estrenes –en els teatres de Barcelona– de la dramatúrgia catalana, atès que hem abordat l’es-
tudi de l’espanyola i l’estrangera en altres papers ja publicats» (p. 14).

Estructurat el llibre en quatre parts, en la primera («L’actuació sindical de la CNT i la UGT en
el sector dels espectacles públics») l’autor estudia «L’hegemonia cenetista» i «L’oposició ugetis-
ta». Després de la incautació dels teatres el 19 de juliol de 1936, la CNT-FAI, hegemònica en el sec-
tor, «implantà un sistema de socialització dels espectacles públics que aspirava a dignificar-los so-
cialment i artísticament» (p. 393), un intent que, entre contradiccions i insuficiències de tota mena
(gestió socialitzada «revolucionària» versus repertoris tradicionals i «burgesos», per exemple), no
arribà a bon port escènic. Així, la intervenció «oficial» semblava absolutament necessària i el 19 de
gener de 1938 el conseller d’Economia, Joan Comorera, decretà la «intervenció tècnica i adminis-
trativa de totes les empreses d’espectacles públics» (p. 396), amb l’apertura d’un nou període en el
qual «les forces antisocialitzadores, encapçalades per la UGT i el PSUC» –escriu amb reticent pre-
judici Foguet, qui parla a més a més d’una «persistent campanya en contra ordida pel sector filoco-
munista» (p. 396)– tingueren un major protagonisme en l’intent de dignificar i renovar en profun-
ditat els repertoris i d’impulsar «una dramatúrgia de signe polític que contribuís a l’esforç bèl.lic»
(p. 398).

En la segona («La política teatral de la Generalitat de Catalunya») analitza «L’actuació de la
Conselleria de Cultura», el repertori d’estrenes de «El Teatre Català de la Comèdia» (l’actual Po-
liorama) i, finalment, «Els premis de teatre oficials», singularment el premi «Ignasi Iglésias», guan-
yat el 1936 per Xavier Benguerel amb El casament de la Xela i que el 1937 es declarà desert. Les
aspiracions intervencionistes de la Generalitat es concretaren, a través de la Comissaria d’Especta-
cles de Catalunya, en la incorporació del Teatre Poliorama, «batejat amb el nom de Teatre Català
de la Comèdia» (p. 399). Així, si eren onze els teatres barcelonins que funcionaren durant la pri-
mera temporada i quatre es destinaren a la programació catalana, el 1938 només aquest Teatre Ca-
talà de la Comèdia –companyia dirigida per Enric Borràs i Pius Daví– oferí un repertori d’obres en
llengua catalana, entre les quals cal destacar La fam, de Joan Oliver, «un dels textos més sòlids del
període bel.licorevolucionari» (p. 400).

En la tercera («Les propostes teòriques de renovació teatral») comenta «L’orientació anarco-
sindicalista» i analitza textos teòrics escrits en llengua castellana per militants àcrates com ara Hi-
ginio Noja Ruiz, Mateo Santos (Un ensayo de teatro experimental, 1937) i Enrique López Alarcón,
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sense oblidar experiències renovadores com la de Rodolfo González Pacheco i el Teatro del Pue-
blo, amb l’estrena de ¡Venciste, Monátkof!, d’Isaac Steinberg. I, des de l’altra banda, l’autor estu-
dia també «L’orientació frontpopulista» i comenta textos, entre d’altres, de Manuel Valldeperes,
Domènec Guansé i Ramon Vinyes. Un tema clau, en canvi, hauria d’intentar aprofundir-se en el fu-
tur amb més rigor: em refereixo no tant al què (repertori) com al com, és a dir, a la manera habi-
tualment «conservadora», «burgesa» i «tradicional» en la qual es posava en escena tot el repertori
dramàtic, fins i tot el suposadament «revolucionari». Perquè, segons em sembla, la coherència escè-
nica, l’intent de «superar l’escissió entre el discurs teòric i la praxi escènica» (p. 404) no era només
un problema de repertori sinó un problema de formació escènica i de mera competència professio-
nal d’uns actors i actrius «d’ofici», caracteritzats majoritàriament pel seu conservadorisme teatral i
absolutament necessitats, per tant, «d’una renovació en profunditat de les tècniques de representa-
ció» (p. 406).

I, finalment, en la quarta («La recepció de les estrenes de la dramatúrgia catalana»), distingeix
entre dos períodes: en el primer («Una aposta pels nous valors») analitza estrenes al Teatre Català de
la Comèdia per part de la companyia d’Enric Borràs d’obres de Joan Oliver, Maria Lluïsa Algarra o
Xavier Regàs; o per part de la companyia Maria Vila-Pius Daví al Romea d’obres de Josep Gimeno-
Navarro o Rosa Maria Arquimbau. I en el segon període, caracteritzat per «Un intent d’oficiliatza-
ció», comenta les estrenes al Teatre Català de la Comèdia d’obres de Xavier Benguerel (El casament
de la Xela), Joan Oliver (La fam) o Ramon Vinyes (Fum sobre el teulat), tres estrenes que revelen,
al seu criteri, «les limitacions amb què topava la renovació de la dramatúrgia catalana» (p. 406).

Unes conclusions succintes i brillants i una completa enumeració de les fonts documentals (inè-
dites o publicades) i de la bibliografia utilitzada durant el seu excel.lent estudi completen l’estructu-
ra d’un llibre, repeteixo, absolutament imprescindible per a qualsevol persona interessada en el tema.

Si, a propòsit d’Escriptors catalans i compromís antifeixista (1936-1939), publicat el 1994 –el
mateix any que l’autor confessa haver decidit el tema de la seva tesi doctoral, fonament d’aquest
esplèndid llibre–, Foguet afirma que «les investigacions de [Maria] Campillo constitueixen una car-
ta de navegació imprescindible per comprendre les coordenades culturals del període des d’una
perspectiva inequívocament catalana» (p. 8), haurem d’afirmar per la nostra banda que aquest llibre
de Francesc Foguet i Boreu constitueix la carta de navegació imprescindible per comprendre les co-
ordenades polítiques, sindicals, literàries i escèniques de la Barcelona en guerra des d’una perspec-
tiva inequívocament rigorosa i documentada.

No hi ha cap dubte que, si el 2008 es commemora la capitalitat republicana de Barcelona amb
una exposició sobre el teatre de la ciutat durat el període 1936-1939, Francesc Foguet i Boreu n’és
el comissari idoni.

Manuel AZNAR SOLER

Universitat Autònoma de Barcelona

CAMPILLO, Maria (2006): Memòria literària i ficció de l’univers concentracionari. Barcelona:
Fundació Carles Pi i Sunyer, 48 p. (Textos d’Història i Cultura, 1).

És una llàstima que un llibre com el que ara ressenyem hagi passat pràcticament desapercebut,
no només entre el públic interessat per aquests temes, sinó fins i tot entre els especialistes en la matè-
ria. La causa hem de buscar-la en la poca difusió –que en el fons és poca capacitat de distribució–
que tenen les publicacions editades directament per entitats o fundacions. La Fundació Carles Pi i
Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, ubicada a Barcelona, és un d’aquests casos. Alguns dels tre-
balls que publica estan relacionats amb informes d’àmbit autonòmic i local que cal vincular-los amb
el dia a dia de la vida política catalana. Per estar al corrent de totes aquestes actuacions només cal do-
nar un cop d’ull al web corresponent (www.pisunyer.org). A part d’això, la fundació compta amb un
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