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Aquest llibre deu molt del que és a Guillem-Jordi Graells, 
sots-director i company a l’Institut del Teatre. La seva col·la
boració desinteressada ha estat, en efecte, de vital impor
tància en la redacció i composició del llibre. Són moltes 
les hores que hi ha dedicat, tant des del principi en l’enfo
cament del guió general, com tot al llarg de la seva realitza
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mentació) i al text (intercanvi d’opinions, precisió de 
conceptes i fenòmens, estructuració de les introduccions 
i moltes informacions detallades, en especial pel que fa al 
capítol cinquè). Confio que ell sàpiga fins a quin punt li 
estic agraït i reconec la seva aportació.

També tinc un deute im portant amb Josep Montanyès, 
que, des de la direcció de l’Institut del Teatre, va acceptar 
la meva proposta d ’investigar sobre l’escenografia catala
na mostrant-me una confiança gairebé suïcida i, posterior
ment, una paciència benèvola amb el meu endarreriment. 
Aquest llibre, la publicació del qual era prevista durant el 
Congrés Internacional de Teatre a Catalunya, organitzat 
l’any 1985 per l’Institut, només té sentit com a fruit de la 
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1

E n  el procés de recuperació del nostre passat cultural, que ha ocupat tants esforços en els darrers anys, 
alguns aspectes no s’han vist encara afavorits per la dedicació institucional o personal que els rescatés de l’oblit. 
Aquest ha estat el cas, fins ara, de la riquíssima aportació de l’escenografia catalana al conjunt de la nostra 
cultura, que només ha comptat amb alguns esforços aïllats que difícilment podien comportar l’emergència, 
en tota la seva complexitat i riquesa, d’un patrimoni artístic que, a partir d’ara, caldrà considerar molt seriosament.

Si bé és cert que l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona ha treballat activament en aquesta direcció 
en els darrers temps, també ho és que els resultats que ja s’han produït són només l’avançada d’una acció més 
àmplia que comença a oferir alguns materials definitius. En efecte, l’organització de diverses exposicions, l’edi
ció dels corresponents catàlegs o la creació de la Col·lecció de Facsímils dels Fons Documentals, han constituït 
unes primeres fites en aquesta recuperació, que ara es completa i articula de manera contundent amb la publica
ció d’aquest volum.

D ’altra banda, aquesta voluntat de reivindicació de la tasca dels nostres escenògrafs ha partit, pràcticament, 
de zero. A diferència d’altres àmbits de la nostra cultura, l’art escenogràfic ha estat generalment desatès en 
la dedicació d’investigadors i estudiosos. El balanç bibliogràfic és migrat i de metodologia insuficient i, en con
seqüència, no és d’estranyar que tant els tractadistes d’art com els historiadors del teatre hagin dedicat una 
atenció tan escassa a la innegable aportació que l’escenografia catalana, a més de la seva especificitat, ha fet 
a la renovació de les arts plàstiques i de les formes escèniques.

Per tot això, el treball d’Isidre Bravo, estretament vinculat en els darrers anys a les tasques de l’Institut del 
Teatre adreçades a aquesta recuperació, és una fita cabdal en el coneixement i la valoració d’aquesta parcel·la 
tan prestigiosa com poc coneguda de la nostra cultura. Després d’anys de dedicació pacient i minuciosa, om
plint tot sol les diverses etapes que, habitualment, haurien cobert successives generacions d’estudiosos, Isidre 
Bravo ha arribat al punt de maduració que li ha permès vertebrar les seves llargues i precises investigacions 
en un plantejament de concepció original. Un plantejament que presenta la trajectòria de l’escenografia catala
na a través del seu desenvolupament cronològic i de l’anàlisi estilística i temàtica, sempre atenent al context 
internacional de l’escenografia i l’evolució de les formes d’espectacle al servei de les quals es produïa i es produeix.

Gràcies a aquest treball, doncs, a partir d’ara disposem d’una informació exhaustiva, basada en allò que, en 
aquest cas, resulta més explícit, les imatges. Des dels orígens més remots fins a l’actualitat més immediata, recu
perem la tasca ingent de grans personalitats que significaran autèntiques descobertes i també la successió de 
generacions d’artesans i creadors al servei d’aquesta manifestació efímera per excel·lència que és l’espectacle 
escènic. La nostra història cultural recupera una part substancial de la seva trajectòria multiforme i apassiona
da, expressió de la vitalitat d’una cultura i de la societat que s’hi expressa i identifica.

A N TO N I DALMAU I RIBALTA
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Introducció

T o ta  recerca té una finalita t. La d'aquest llibre és de constituir una carta de presentació pública de l'escenografia 
catalana, un sector de la cultura d'aquest país que, vist l'alt nivell que ha assolit, mereixeria que es conegués m illor 
i que se'n gaudís m olt més que fin s  ara. A  part de la perfecció intrínseca de moltes escenografies del nostre país, 
que poden constar com a obres mestres des del p u n t de vista de la història de les form es artístiques i que àdhuc 
han arribat a incidir en l'evolució de les arts decoratives i del disseny (gràfic, interiorista, etc.), els escenògrafs cata
lans han estat sovint, al llarg dels segles, capdavanters en l'assimilació de les innovacions avantguardistes europees 
en matèria d'art. Molts d'ells han viscut atents a l'evolució del teatre i de l'art plàstic europeus, que coneixien a 
través de viatges, estades de form ació i recepció de documentació gràfica.

I  tot això no ho han reconegut n i la nostra historiografia de l'art, excepte casos comptats, n i la crítica teatral 
—i ara potser menys que m ai— la qual, en principi, no ha anat gaire més lluny de les convencionals i genèriques 
frases de rigor, per sortir del pas. L 'una i l'altra han omès sistemàticament la referència seriosa a l'escenografia 
per analitzar-ne els inqüestionables valors plàstics i dramàtics —en definitiva, la bellesa— i l'han relegada a la injus
ta consideració de parenta pobra de les arts del teatre i de les arts en general.

En tot cas, reivindicar la importància de l'escenografia catalana i donar-la a conèixer com es mereix és el princi
pal objectiu d'aquest llibre, que tam bé pretén, indirectament, fe r  justícia a una llarga cadena d'homes que, alguns 
des d 'un prestigi assolit sim ultàniam ent am b la seva tasca i la majoria des d 'un anonim at quasi total m entre eren 
vius —tots, tanmateix, des de l'anonim at actual—, han dedicat parcialment o totalm ent la seva vida a aquella 
que potser és la més màgica i la més bella de les arts de l'espai. I  ho han fe t sempre am b un am or apassionat, quasi 
embriagats pel misteri mateix de les form es que creaven. Tots ells han creat aquesta realitat inqüestionable que 
és l'escola catalana d'escenografia, síntesi de robustesa i lirisme, que arriba fin s  avui.

Escenografiar vol d ir escriure l'escena, l'espai de la representació, dissenyar un espai per a la ficció. Per crear un  
lloc fictici en l'indret inicialm ent neutre que és l'escenari teatral, es pot recórrer a una extensa gam m a de camins 
de plantejam ent plàstic. Des del lloc concretíssim, reproduït am b tots els pèls i senyals, fin s  al lloc inform al —per 
esmentar dues posicions extremes— hi ha moltes altres opcions: llocs concrets on els detalls són estilitzats o deformats, 
llocs sintètics que suggereixen el tot per la part, llocs am b form es precises no figuratives sinó abstractes, etc. H i ha, 
també, diferents possibilitats tècniques: escenografies fetes am b peces bidimensionals o am b elements volumètrics, 
basades en la p in tura  o en la seva absència, que utilitzen la llum  com a complement o com a fonam ent del modelat
ge d'espais, etc.

Qualsevol d'aquestes opcions form als i tècniques pot donar com resultat una escenografia vàlida o no. I  això últim  
passa quan està m al feta, poc pensada o és gratuïta respecte al sentit de la proposta dramàtica. Una escenografia, 
independentment de la seva opció fo rm a l i dels recursos adoptats, pot limitar-se a la realització sàvia i acurada 
i, fin s i tot, d inàm icam ent eficaç d'una escriptura plàstica determinada; o pot anar més enllà i endinsar-se en la 
vibració dramàtica (tensió, sordidesa, somriure evasiu, etc.) per a la qual cal escriure l'espai i convertir-lo a ix í en 
poètic suggeridor de climes, de presències, d'afectes, d'intencions, d'entonacions. Si això es produeix, tant si és donat 
per les línies com pels colors, pels volums, pels contrastos, per les proporcions, per la llum, pels equilibris o desequili
bris, etc., ens trobem davant d'aquell conjunt poèticament ordenat d'elements que en l'argot de la professió s'anome
na escenografia «amb grapa».

- Cada període de l'evolució de l'escenografia és en part el resultat de l'herència deixada pels anteriors períodes, 
el nou esglaó d'una llarga maduració de form es i recursos en osmosi am b noves possibilitats, en un recorregut que, 
globalment considerat, no avança per talls bruscos sinó per períodes de permeabilitat en el sentit que, de vegades, 
queden elements d 'un període en els següents o es recuperen posteriorment solucions d'èpoques anteriors que havien  
manifestat una forta  incompatibilitat am b el període im m ediatam ent precedent. Els actuals sistemes d'escenografia 
corpòria sintètica, per exemple, ressusciten gran part del que eren les «mansions» del teatre medieval, a la vegada 
herència dels pinakés volumètrics de la tragèdia grega. O  bé, l'element bàsic de la maquinària hel·lènica —la mejané— 
és la base de la tramoia miraculosa de l'espectacle religiós medieval, dels fastuosos deus ex machina del barroc,
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de les apoteosis de les comedies de magia de la burgesia del segle XIX i dels quadres apoteòsics dels finals de les revistes 
d'en Sugranyes al Paral·lel barcelon íduran t la feliç decada dels anys vin t. La història de l'escenografia és la d 'una  
xarxa de fenòm ens de transvasament, rebuig i filtra tge en m ovim ent.

No tenim  a les mans una història de l'escenografia catalana, si entenem com a tal un repàs i una sistematització 
exhaustius de dades (noms, títols, locals, dates, produccions), de fenòmens, d'interrelacions i de raons tècniques i 
sòcio-culturals. Aquest llibre és, més aviat, una ordenació temàtica, agrupada en blocs cronològics i estilístics, de 
documents escenogràfics significatius i d'aspectes històrics, artístics i tècnics que els justifiquen i els atorguen sentit. 
Indirectament, però, és una història, ja que hi ha, representats i ordenats en blocs temporals i estètics, tots els m ovi
ments, estils, plantejaments i recursos significatius i tots els autors fonam entals de la història de l'escenografia catala
na. A  més, malgrat les nombroses llacunes gràfiques existents pel que fa  a alguns autors de prim era fila, el llibre 
intenta que hi siguin representats, dins la mesura del possible i proporcionalment a la seva importància com a 
creadors. I  tam bé procura que els textos, encara que siguin genèrics, aportin prou informació de les característiques 
de cadascun dels autors pel que fa  a llur singularitat estilística dins d 'una filiació estètica comuna a d'altres noms 
del mateix període.

Quan les possibilitats de la investigació en què recolza l'actual estudi ho permeten, el llibre estén la seva inform a
ció a tota l'àrea dels Països Catalans. Es tracta, però, d'incursions puntuals i no sistemàtiques, fe t  que no implica 
una manca de valoració sinó, senzillament, l'àm bit real en què la recerca ha estat possible fin s  ara, centrada fo n a 
m entalm ent en la documentació gràfica sobre l'activitat teatral de Barcelona, capital del Principat i nucli per ex
cel·lència del m ovim en t escenogràfic català.

Cada un dels cinc blocs o capítols del llibre comprèn un ample període estètic (entès com a un ita t d'intencions, 
de form es i de mitjans) que a grans trets —excepte en la frontera entre el tercer i el quart— coincideix am b una  
periodificació cronològica, m anté  una coherència en els trets o els plantejaments i s'articula al vo ltant de noves 
circumstàncies històriques, m otius que permeten de diferenciar-lo del capítol o període anterior.

E l prim er capítol conté, en poc espai, els temes fonam entals d 'un període m olt llarg i diversificat que va des del 
teatre de les colònies romanes a Catalunya fin s  al de la m eitat del segle XVIII, de tots els quals escassegen les dades 
escenogràfiques precises, sobretot en l'aspecte gràfic.

E l segon capítol recull les tres tendències estètiques, entre successives i simultànies, que van des del ressorgiment 
del teatre a Barcelona a m itjan segle XVIII fin s  al prim er terç del segle XIX i que van viure de ple o com a conse
qüència tardana la influència de la Il·lustració: el rococó, el neoclassicisme i elpre-romanticisme, que a Catalunya  
van ser marcats per la influència de l'escenografia italiana.

E l tercer, m olt ampli, recull temes i localitzacions de l'anomenada escola catalana d'escenografia realista, una  
experiència gloriosa nascuda sota l'impacte de l'escenografia francesa i que durant sis dècades del segle XIX i una  
llarga continuació en el X X  va respondre als objectius i a les preocupacions form als del romanticisme i del realisme 
postromàntic.

E l quart capítol fa  un recorregut pels estils i generes que, durant la prim era m eitat del segle XX, tot m anten in t 
la tradició tècnica dels tres segles precedents, van iniciar una im portant renovació plàstica —més lliure i més subjec
tiva— de les form es escenogràfiques: opcions simbolistes, expressionistes i decorativistes que constitueixen les prim e
res reformes o alternatives a l'escenografia entesa com a imitació.

Per acabar, el cinquè capítol, que s'entén des de la dècada dels cinquanta fin s  ara, recull un gir im portant: l'experi
mentació i la conquesta de nous llenguatges escenogràfics, ja no vinculats a un m itjà —la p in tura— fin s  aleshores 
considerat únic, sinó oberts a diverses possibilitats tècniques en el tractament de l'espai, entès ja com a essència plàsti
ca del teatre.

Cada capítol comença am b una introducció que sintetiza els aspectes històrics de l'escenografia i del context sòcio- 
cultural i teatral del període i els fenòm ens més peculiars que s'hi produeixen. Després hi ha unes breus fitxes biogràfi
ques dels escenògrafs més im portants de la tendència o les tendències que hi són incloses, que pretenen centrar les 
dades biogràfiques, professionals i estilístiques fonam entals de cada autor. I, a continuació, el capítol s'ordena en
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unitats temàtiques relativam ent autònomes entre elles (o, de vegades, configurant subblocs), de nombre variable 
segons la importància de les realitzacions escenogràfiques del període o la diversificació dels plantejaments que s'hi 
produeixen. La planificació d'aquestes unitats, que quasi sempre tenen una doble pàgina de llargada o, com a m à
xim , dues o tres, no parteix d 'un esquema rígid preconcebut n i segueix un guió estàndard, sinó que en cada capítol, 
i en func ió  de les peculiaritats del seu contingut, s'orienta cap a camins específics. De vegades les unitats impliquen  
un recorregut al voltant de qüestions d'estil; d'altres, giren entorn dels recursos tècnics, de les localitzacions escèniques 
típiques de l'època o de les particularitats pròpies dels diversos gèneres. E l guió singular que articula les unitats de 
cada capítol apareix explicat en la corresponent introducció.

En tot cas, el discurs del text sempre deriva del discurs que proposen i articulen les mateixes imatges i que és glossat 
pel primer. Calia, però, per tal de fe r  més entenedors els textos de les unitats o de complementar-los, situar algunes 
característiques o alguns aspectes del m ón de l'escenografia que no s'adscriuen a cap període en concret, sinó que 
actuen com a temes o fenòm ens recurrents al llarg de la història o d'extensos períodes. Aquests textos, en lloc de 
glossar les il·lustracions de la pàgina corresponent, constitueixen la base del discurs i, a diferència dels altres, són 
il·lustrats per la imatge. Malgrat el fe t  que es tracta de temes recurrents, han estat situats al fin a l del capítol correspo
nent a aquell període en què van assolir una especial freqüència i significació. Els peus de totes les fotografies indi
quen, a més del nom  de l'escenògraf el títol i l'autor de l'obra i la data de producció, el local on aquesta va tenir  
lloc o la companyia que la va realitzar. Es tracta de locals barcelonins si no es precisa el nom  d'una altra població.

La gran majoria d'esbossos, teatrins i figurins que il·lustren el llibre pertanyen al fons de l'Institut del Teatre, 
que, en el seu Centre d'Investigació, Documentació i Difusió, dóna cabuda al Museu de les A rts de l'Espectacle. 
Són col·leccions d 'un valor extraordinari atès que constitueixen el m illor testimoni històric d 'un  m ón essencialment 
efímer i irrepetible com és el de la representació teatral. Malauradament, pocs escenògrafs tenien consciència del 
valor històric i artístic dels seus dibuixos i de les seves maquetes —que concebien, sobretot, com un estri de treball 
tècnic— a la major part dels quals manca la desitjable identificació completa. Sovin t río hi ha data, n i hi consta 
el títol de l'obra n i el teatre on anava destinada l'escenografia. De vegades, fin s  i tot no ens consta el nom  de l'autor 
i només alguns indicis ens permeten d'establir-ne l'atribució.

La resta de documents pertanyen a d'altres fon ts que ens han permès de fer-ne la reproducció. Aquest és el cas, 
especialment, del Museu d 'A rt Modern de Barcelona (en la seva col·lecció de dibuixos vinculada actualm ent als 
Serveis Tècnics del Museu d 'A r t de Catalunya —des d 'aquí el meu agraïment especial a Cecília Vidal i M. Lluïsa 
Alonso), de la Societat del Gran Teatre del Liceu i del Museu Marès. També hi ha material —original o fotogràfic— 
d'altres entitats culturals o de particulars, que s'esmenten a part, i de la majoria d'escenògrafs, directors i companyies 
que han treballat dins del període corresponent al darrer capítol. A  tots ells agraïm m olt sincerament la seva col·la
boració i la disponibilitat'amb què han tolerat les molèsties que els hem causat. Igualment, l'autor agraeix d'una  
manera especial la col·laboració de l'escenògraf Rafael Mora, de Laura Conesa i dels seus companys al Departament 
de Documentació de l'Institu t del Teatre.
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Ò b v ia m e n t, el material escenogràfic de que actualment disposem té un lím it tem poral La documentació gràfica 
sobre l'escenografia a Catalunya comença a ser regular a la segona m eitat del segle XVIII, data a partir de la qual 
ja no s'atura fin s  avui. L'escenografia, tanmateix, igual que el teatre que li dóna justificació, existia des de molts 
segles abans, malgrat que a nivell gràfic això roman en la penombra. L'escenografia posterior, però, s'explica en 
bona part com a nous esglaons d'una cadena de maduració i de replantejament de les form es plàstiques i dels recur
sos tècnics que s'inicia durant aquest extens període dels seus antecedents.

Posseïm dades literàries, algunes abundants, d'altres menys, del que va ser l'escenografia d'aquesta llarga prehistò
ria del nostre teatre que comprèn des dels anys de la dom inació romana fin s  als de l'efímera i esplendorosa cort 
de l'arxiduc Carles a Barcelona, al f in a l de la prim era dècada del segle XVIII. Si ens atenim  a les dades gràfiques, 
les estrictament escenogràfiques no apareixen fin s  a la f i  del segle XVII. Pel que fa  als segles precedents, tanmateix, 
una bona part del material plàstic de cada època, testimoni indirecte de la vida teatral, ens acosta de manera sufi
cient a les form es de representació escènica dintre d 'un  fenom en d'afinitat, traspassos i osmosi de procediments.

D ins d'aquest gran bloc d'antecedents emergeixen dos m om ents forts: els teatres medieval i barroc, que glossarem 
en dues i tres unitats temàtiques respectivament, precedits d'una breu al·lusió al teatre romà dels Països Catalans.

1. Quan els grecs i els romans van desembarcar a les costes catalanes, els ibers autòctons hi produïen encara form es 
pre-teatrals arrelades en fases màgiques del pensament humà: màscares, disfresses i representacions pictòriques a les 
parets de les coves de la Noguera, les Garrigues, el Baix Ebre o el Maestrat que volien neutralitzar les pors davant 
els misteris de la vida i de la m ort i guanyar la benevolència dels déus dels quals depenien la fecundita t dels camps
0 l'èxit de les caceres.

Aleshores, i sobre aquesta base màgica comuna als inicis de tots els pobles, els grecs ja havien desenvolupat un  
seguit de festes orgïàstiques vinculades a les grans festivitats del déu dels boscos —Dionís. Més tard, Catalunya reela- 
boraria aquelles form es prim itives pròpies —el pre-teatre— en fo rm a  de celebracions populars —el parateatre— que 
perduren des de l'Edat Mitjana fin s  avui. A m b  una estructura escenogràfica definida (espais, indumentària, màsca
res, objectes, animals monstruosos, peces de decorat, etc.), la Patum, els focs de Sant Joan, els misteris nadalencs 
del Crist-llum, les Santantonades del Maestrat, les festes de la cacera de l'ós del Vallespir o el Carnestoltes són rem i
niscències, respectivament, dels cultes al sol i a les d ivinitats vegetals, dels ritus orgiàstics dels solsticis i dels equinoc
cis, de les danses entorn de la simbologia sexual de l'arbre, de les expressions d'alegria després de les caceres o dels 
processos de desdoblament de les personalitats —essència posterior del teatre— en festes que donaven sortida als aspec
tes ocults i potser socialment sancionats dels individus.

Quan els grecs i els romans arribaren a Catalunya ja  havien recorregut un segon cam í a partir d'aquelles form es  
màgiques prim itives. A  les festes del bosc en què s'invocava els déus, es recordaven els mites de la creació i es canta
ven les gestes dels herois havien donat lloc a una nova activita t que ja  no era espontània sinó fingida: la representa
ció dialogada de les gestes que abans es recitaven. Uns nous professionals —els actors— representaven els herois
1 els déus, i unes noves tècniques —l'escenografia— representaven els llocs, cada vegada més complexos i sofisticats, 
de les gestes. Era el teatre, fe t  cultural i social al qual es destinava un espai i unes construccions pròpies que els 
romans havien recollit dels grecs, tot perfeccionant-les.

E l teatre romà va tenir una presència inqüestionable als Països Catalans, testimoniada pels actuals vestigis arqui
tectònics, a Tarragona, Sagunt, Pollença (a l'actual Port d'Alcúdia), Barcelona i Empúries, on devia entroncar am b  
el teatre anterior de la Neapolis hel·lenística, que era un im portant mercat i nucli internacional d'operacions m ili
tars. Tant per a la població civil com per als soldats, el teatre d'aquestes poblacions —sempre edificat vora el m ar— 
era un m otiu d'esbarjo (els arguments despreocupats i satírics de les comèdies) i tam bé un estri d'adoctrinament 
moral, cívic i patriòtic (els temes i els personatges de les tragèdies) que des de la skené o la scena operava com una  
de les bases de la cohesió social i cultural de les antigues civilitzacions.

2. E l teatre medieval va girar entorn de dos m ons que van intercanviar-se intencions i procediments: el profà 
i el religiós.

El prim er dels blocs, a més del teatre popular, escenogràficament poc innovador —una tarima elevada i una corti
na, de vegades decorada, darrere dels còmics—, englobava els espectacles am b una intencionalitat política, celebrats 
tant a l'interior dels salons com a les places de les ciutats, am b m otiu d'esdeveniments importants com una victòria,



una coronació, una visita reial, el naixem ent d 'un  príncep, etc. La seva espectacularitat pretenia ser el m irall de 
la potencia del monarca que el patrocinava o de la capacitat tècnica dels sectors ciutadans (gremis, estaments m u n i
cipals, etc.) sota la iniciativa dels quals s'obsequiava la cort. Des de 1397, am b l'arribada a Barcelona i la corona
ció a 'Saragossa del rei Martí, f in s  al 1492, am b les grans apoteosis que celebraren a Girona la victòria dels Reis 
Catòlics a Granada, un seguit ininterromput de documents ens expliquen am b detall la complexa escenografia d'aquest 
gènere de festivitats: cels de núvols escalonats i mòbils que baixaven del sostre i s'obrien fe n t veure àngels al seu 
interior, m untanyes que es partien per la m eitat alliberant tota mena d'animals exòtics i salvatges, etc. Els princi
pals pintors de la cort i dels gremis participaven en el disseny i la realització escenogràfica, de la mateixa manera 
que, a la prim era de les dates esmentades i a d'altres, bo féu  el gran Lluís Borrassà.

Q uant al teatre religiós, nascut en els trops litúrgics (petits desenvolupaments dramàtics que escenificaven, a la 
vora de l'altar, alguns dels passatges centrals dels textos evangèlics, com, per exemple, la resurrecció de Jesús) va 
anar creixent am b la progressiva addició de noves escenes, cada vegada més anecdòtiques i, a la vegada, va anar 
conquistant, com a espai escènic, tota l'amplada i la llargada de les naus dels temples per sortir posteriorment al 
carrer, tan t en espectaculars muntatges a les places com en representacions itinerants pels carrers durant les festes 
dels Gorpus.

D am un t d 'un element bàsic —el cadafal, del qual en un espectacle, normalment, se'n necessitaven quatre o cinc 
a la vegada— es plantaven, des d'abans de l'inici de la funció, les diferents mansions (unitats arquitectòniques o 
paisatgístiques), unes al costat de les altres o bé unes dam unt les altres, tot form ant, d'aquesta manera, una esceno
grafia múltiple i sim ultània que conqueria, horitzontalm ent i verticalment, l'espai de la representació.

Aquest concepte de sim ultaneïtat no era fr u it  de la casualitat o de qüestions tècniques, sinó que tenia les seves 
arrels en un concepte central del pensament teològic i de la pràctica litúrgica cristians: el del cicle, entès com a 
concentració en una unita t superior dels diferents episodis que form en  la veritat interior de la vida de Jesús, de 
la Mare de Déu o d 'un sant, o bé, especialment, dels diferents misteris parcials que integren cadascun dels grans 
misteris exposats al llarg de l'any en els cicles litúrgics.

Si l'escenografia era cíclica, com bo eren els retaules pictòrics, que presentaven unitàriam ent la m ultiplicitat si
m ultània dels llocs d 'un misteri —a ix í eren anomenats els diferents drames —tam bé ho eren els textos teatrals que 
s'articulaven al vo ltant de quatre grans blocs temàtics i temporals: el dels personatges de l'A n tic  Testament (cicle 
bíblic), el de la vida de Jesús (cicle cristològic, am b tres subcicles: els drames del naixem ent o cicle nadalenc, precedent 
dels actuals Pastorets), els dels episodis de la vida de Jesús i els de la m ort i resurrecció cicle pasqual, precedent de 
les actuals Passions, el de la vida de la Mare de Déu (cicle marià) i el de les vides dels sants (cicle hagiogràfic). Entre  
els drames religiosos destacaven per la seva escenografia, evidentment, els que comportaven situacions que produïen  
un fo r t impacte visual, com per exemple localitzacions exòtiques (Türquia, Egipte, Babilònia, etc.), miracles o esgar
rifosos martiris.

Igual que Lluís Borrassà consta com a escenògraf durant els períodes de Joan I  i M artíI, podem suposar que d'altres 
pintors medievals catalans, com potser els germans Serra, R a im on de Mur, Bernat Martorell, Joan de Tarragona 
o Jaume Huguet, tam bé realitzaren escenografies, de la mateixa manera que durant aquells anys Filippo Brunelles- 
chi va fer-ho a Florència, Jean Fouquet a Tours o Francesco del Cossa a Ferrara.

No ens podem referir gràficament al teatre renaixentista català malgrat que en coneixem am b precisió l'existència 
a la cort valenciana de la reina Germana de Foix i, per indicis, al nucli humanista barceloní del palau del canonge 
Desplà. D'aquests textos podem deduir que es tractava d'escenografies de transició entre la sim ultaneïtat juxtapositi- 
va medieval i l'espai únic i perspectiu elaborat a Itàlia per Sebastiano Serlio i Baldassare Peruzzi. Aquestes fórm ules  
escenogràfiques mixtes utilitzaven, segurament, zones úniques i centrals de joc, sovint manifestades de sobte darrere 
cortines o bé en la fo rm a  procedent de la cort de Ferrara —ín tim am ent vinculada a València: m itjançant nínxols 
verticals i geomètrics col·locats un al costat de l'altre, sense solució de continuïtat, separats per columnes cadascun 
am b la seva cortina, com les cases dels diferents personatges d 'un carrer de la ciutat, entès aquest com espai renaixen
tista per excel·lència, fin s  al p u n t de constituir una de les claus conceptuals del període.

3. E l segle XVII s'inaugura am b un fe t  de capital importància pel que fa  al desenvolupament de l'escenografia: 
els privilegis atorgats pel rei Felip I I  als hospitals de Barcelona (1579) i València (1582) per monopolitzar la gestió
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teatral de les respectives ciutats en locals construïts expressament am b aquesta finalitat. A ixí, el 1603 i el 1619 van  
ser inaugurades dues «cases de comèdies» am b sales de tres pisos i coberta tancada (els antics corrals esdevindrien, 
d'ara endavant, locals secundaris) que van tenir en compte les innovacions escèniques que el 1539 i el 1588 havien  
aportat els teatres de Serlio i Scamozzi a Pesaro i Sabbioneta respectivament: escenari frontal, bastidors laterals 
successius i corredissos dism inuïts perspectivament, teló de fons p in ta t am b tècnica igualment perspectiva, escotillons 
a la plataforma de l'escenari, i, possiblement, uns telers prim itius al sostre. *

A l  llarg del segle, am b l'increm ent de les òperes de tema mitològic, prospera la concepció del teatre barroc com a 
espectacle escenogràficament dinàm ic (aparicions, fenòm ens naturals, apoteosis, transformacions d'uns espais en uns 
altres, etc.) de la mà dels genials Bernardo Buontalenti, Giulio i Alfonso Parigi i Ferdinando Tacca a Itàlia; Ludovi- 
co O ttavio Burnacini i Joseph Furttenbach a Alem anya; Giacomo Torelli, Gaspare i Cario Vigarini i Jean Berain 
a França; Iñigo Jones a Anglaterra i Cosimo Lotti i Dionisio M antuano a Castella. Un continuador seu i un deis 
principals protagonistes de les vertiginoses escenografies del barroc, de perspectives centrals i simètriques que porten  
la mirada çap a l'in finit, d'artificioses deformacions de les coses reais i d 'una continuada utilització de m ovim ents  
i efectes sorpresa, és el valencià Josep Gaudí, cridat a la cort de Carles I I  a M adrid per a nombroses estrenes de 
Calderón i jd'altres autors al teatre del Buen Retiro.

Aquesta concepció dinàmica de Vescenografia barroca va ser utilitzada tam bé per l'església de la Contrareforma  
católica, que va trobar, en espectacles a l'aire lliure, la possibilitat d'exhibir la seva solidesa i de propagar els seus 
dogmes. A  l'en tom  de les proclamacions dogmàtiques i de les canonitzacions dels "apòstols de la contraofensiva ro
mana, places i carrers es van omplir d'altars mòbils i de carrosses am b figures d'autòmats que deixaven bocabadats 
els fidels.

Anteriorm ent, el teatre i els espectacles polítics generats a Barcelona al voltant de Francesc Fontanella durant 
els anys de la Guerra dels Segadors, ja se servien d 'un plantejam ent escènic basat en elements mòbils i en la fragm en
tació de l'espai escènic.

A m b  la instal·lació a Barcelona de la cort de l'arxiduc Carles d'Àustria, aspirant, com Felip de Borbó, a la corona 
de Madrid, i que va ser proclamat a la capital comtal rei Carles III, l'escenografia assoleix entre nosaltres un nivell 
de primeríssima categoria, a causa de l'estada aquí del més gran dels escenògrafs del m om ent, Ferdinando Galli 
Bibiena, durant tres anys, pel disseny plàstic de les òperes i comèdies de la cort.

Eren els anys, també, dels èxits d'altres grans escenògrafs italians com Marco A n to n io  Chiarini, Filippo Juvara  
o Francesco Galli Bibiena, germà de Ferdinando. Des del 1708 fin s  al 1711 Bibiena deixà a Barcelona les seves 
màximes aportacions al panoram a de l'escenografia internacional —les escenes plantades en angle, la perspectiva 
obliqua, la diversificació temàtica de les formes, el desbordament ornamental o la versatilitat dels sistemes de planta— 
llegat que va passar al seus col·laboradors barcelonins, el p in tor A n to n i Viladomat i l'escultor Pere Costa; a ix í 
s'inicià una hegemonia de la influència italiana sobre l'esceno
grafia catalana que només cessaria a m itjan segle XIX, en què 
va començar la influència francesa, que duraria fin s  a fin a l  
del segle.

En una Catalunya interessada pel dinam ism e de les form es 
plàstiques —interès del qual són testimoni cabdal les dinasties 
de grans retaulistes i d 'om am entadors de façanes am b vocació 
parascenogràfica, com els Costa i els Moretó de Vic i els Sunyer 
de Manresa— el llegat que Bibiena va deixar als seus col·labo
radors barcelonins va ser explosiu. Malauradament, els anys de 
profunda repressió que m olt aviat vingueren van frenar d'arrel 
l'activitat teatral catalana que, am b l'al·licient de les represen
tacions cortesanes de Llotja, havia arrencat de nou am b un fo r t 
impuls. Mentrestant, però, des de la seva acadèmia de dibuix, 
pintura i perspectiva, Viladomat traspassava pacientment el 
saber acum ulat als joves germans Tramulles, primers protago
nistes de la tasca escenogràfica del següent període.
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BIOGRAFIES

Lluís Borrassà
Girona, vers 1360 
Barcelona, prob. 1426

Com  a pin tor és el màxim repre
sentant català del període que uneix 
l’estil ítalo-gòtic amb el gòtic inter
nacional.

Vers 1383 s’estableix a Barcelona, 
on aviat té un im portant taller, amb 
oficials pintors i aprenents.

1388 — La seva amistat amb el nou 
rei Joan I, el qual probablem ent co
neixia de quan era príncep de G iro
na, fa que aquest el cridi a Saragossa 
per col·laborar en l’organització plàs
tica de les festes de la seva coronació.

1397 — Realitza l’escenografia d’un 
entremès festiu, amb el qual el G re
mi de Carnissers celebra l’arribada a 
Barcelona, des de Sicília, del rei Martí I.

1400 — Realitza l’escenografia de 
dos entremesos festius més, encarre
gats pel Gremi de Freners i Pintors 
i pel Gremi de Carnissers, en honor 
de la reina Maria.

Es autor d’innom brables retaules 
pictòrics d ’una gran perfecció com 
positiva i subtilesa cromàtica que, in
directam ent, ens informen sobre els 
espais de l’escenografia medieval.

Josep C audí
València (?) - Madrid, 1696.

Ferdinando Galli 
Bibiena
Bolonya, 1657-1743

A nton i Viladomat 
M analt
Barcelona, 1678-1755.

És el prim er escenògraf docum en
tat com a tal als Països Catalans.

Conrea les dues opcions fonam en
tals de l’espectacle del segle XVII: les 
celebracions festives de carrer i el tea
tre de cort.

1663 — Amb m otiu de la procla
mació a Roma del decret de la Im
maculada Concepció, realitza el gran 
carro escenogràfic encarregat pel 
Gremi de Fusters de València.

1675 — Ès cridat a Madrid per 
Carles II com a successor dels esce
nògrafs italians Cosim o Lotti i Dio- 
nisio Mantuano a la cort. Escenogra
fia de Fieras afemina amor, comèdia 
mitològica de Calderón, al teatre del 
Buen Retiro.

1680 — Hado y divisa de Leonido 
yMarfisa del mateix autor i al mateix 
teatre.

Les transmutacions, el dinamisme 
escènic i l’il·lusionisme òptic dels 
seus decorats són qualificats d ’obres 
mestres.

Deixa a València dos deixebles: Jo
sep Gomar i Joan Baptista Bayuco, els 
quals, el 1690, munten al Palau del 
Virrei La fiera, el rayo y la piedra, de 
Calderón, amb 24 cèlebres muta
cions, de perspectiva frontal i simè
trica, les quals constitueixen el pri
mer testimoni gràfic de l’escenografia 
catalana.

1690 — A partir d’aquest any rea
litza im portants produccions a Par- 
ma, Piacenza, Venècia, Roma, N à
pols, Milà i Bolonya, en les quals 
desenvolupa la seva màxima aporta
ció a l’escenografia europea: l’esce
nografia «vista en angle», base de la 
revolucionària perspectiva lateral i 
obliqua.

1708 — És cridat per l’Arxiduc 
Carles (el rei Carles III dels catalans) 
a la cort de Barcelona amb motiu de 
les festes teatrals i de carrer que se ce
lebraren per les seves noces, i s’hi 
queda fins al 1711, any en què retor
na a Bolònia i des d’allà a Viena, on 
l’Arxiduc és nom enat Emperador. 
Realitza a Llotja IIPiu. bel nome i d’al
tres títols entre els quals destaca la 
Festa delia Peschiera (és a dir, de la 
Llotja de Mar), de tem a mitològic, 
amb fonamentals innovacions.

1709 — Dafne de Manuel de As
torga: síntesi de perspèctives frontals 
i obliqües que, deu anys més tard, el 
seu fill Giuseppe copiarà, amb desen
volupaments virtuosistes, a Dresden.

1711 — Edita a Parma VArchittetu- 
ra Civile, escrita durant la seva esta
da a Barcelona i dedicada a Carles 
perquè, com li explica en el pròleg, 
«ammetteste la mia povera mano in 
contribuzione a Vostri eruditi Diver- 
tim enti di Barcellona».

A ntoni Viladomat, el seu deixeble 
barceloní més im portant, col·labora 
en les seves realitzacions teatrals. 
Tam bé va com ptar amb l’ajut dels 
seus fills, Alessandro, que aleshores 
tenia vint-i-dos anys, i Giuseppe, de 
catorze.

D ecorador d ’esglésies i realitzador 
de «perspectives d’altar» i d’altres tas
ques jDarascenogràfiques, amb fricció 
continua amb les exigències de con
trol del Col·legi de Pintors, aquest 
gran p in tor del barroc tardà rep 
l’arribada de Ferdinando Bibiena 
com una bufada d’aire fresc.

1708 — Col·labora en les tasques 
teatrals de Bibiena a Llotja i, junts, 
realitzen el treball de decoració més 
im portant del segle XVlll barceloní a 
l’església de Sant Miquel, enderroca
da l’any 1868.

Els seus dibuixos escènics i paras- 
cenogràfics (entre els quals destaca el 
seu famós «M onum ent de Setmana 
Santa» de la catedral de Barcelona) i 
la seva obra de cavallet, revelen es
trets paralel·lismes —gairebé hom e
natges— amb el seu mestre italià, tant 
pel que fa als elements formals com 
a les estructures compositives.

La seva importància en el teatre de
riva del seu estret contacte amb Bi
biena, del qual recull el que seran les 
bases, segons Soler i Rovirosa, de la 
«nueva escuela ampulosa con líneas 
en extremo movidas y atormentadas, 
muchas de ellas a fuerza de aproxi
mar la distancia en sus operaciones 
perspectivas, pero llenas de una ele
gancia, grandeza y fastuosidad encan
tadoras».

1721 — O bre la seva acadèmia pri
vada, que funciona com a alternati
va progressista a l’ensenyament del 
Col·legi de Pintors, on traspassa el 
seu concepte «tendre i feminista» (en 
paraules de Caselles) de les formes i 
la seva solidesa constructiva als dos 
màxims escenògrafs del nostre roco
có: els germans Tramulles.
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ELS VESTIGIS
DE L’ESCENOGRAFIA
ROM ANA

Malauradament, a causa del fe t  d'haver 
estat construïdes dam unt de pendents m un
tanyosos anivellats amb terres postisses, les 
escenes dels teatres romans del països cata
lans, com el de Sagunt, han desaparegut 
quasi per complet, sense que puguem tro
bar cap indici de la seva estructura o de 
la seva adaptació als estris de maquinaria  
i als suports escenogràfics que havien de ser- 
hi implantats.

Altres escenaris de la Magna Greda i dels 
països de l'expansió romana ens forneixen, 
tanmateix, documentació sobrada en aquest 
respecte, que per altra banda corroboren 
els mosaics trobats a Barcelona, Girona i 
Empúries am b escenes teatrals o circenses.

Els elements escenogràfics més freqüents 
eren els pinakés i les estructures corpòries. 
Els primers eren plafons bidimensionals 
pintats am b els motius arquitectònics, ve
getals o diversos corresponents a la loca
lització a que remetia l'obra, que eren 
col·locats en els intercolumnis arquitectò
nics de l'escena, o bé tapant portes o fines
tres, o bé al seu darrera, com a «forillos» 
que permetien l'accés dels actors tot mos
trant l'interior dels llocs, o bé eren plan
tats al m ig de la plataforma a manera dels 
aplics i bastidors actuals.

Les segones, com podem veure-ho en 
aquesta escena del sacrifici d'Ifigénia, tro
bada a Empúries, un tema que va ser trac
tat per Eurípides, eren, normalment, tem- 
plets o edicles construïts am b columnes i 
am b una lleugera teulada plana o am b  
frontó, o arcs a manera de portes d'accés, 
decorats am b els motius ornamentals que 
s'esqueien al lloc. Sovint hom hiposava cor
tines de complement, les quals contribuïen 
m illor al desenvolupament de l'acció.

El mosaic trobat a Barcelona, am b esce
nes d'un drc, mostra un conjunt d'obeliscs, 
templets, arcs, columnes i edicles que ser
vien de fites en les curses (al llarg de l'iti
nerari o com a meta) o bé s'utilitzaven amb  
fin s  rituals (per col·locar-hi estàtues de les 
divinitats) o pràctics (per lligar-hi veles o 
vels) o com a simple decoració. Tots ells par
ticipen d'aquest concepte corpori i de fic 
ció il·lustrativa que també trobem en les 
estructures de l'escenari.

Ruïnes del teatre romà. Sagunt, S. I d. C.

Construccions parascenogràfiques per a l’arena d’un circ. Barcelona, S. n-rv d. C.
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El sacrifici d’Ifigènia, basat en la tragèdia d’Eurípides. Empúries, S. Il-i a. C.
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LA SIMULTANEÏTAT 
MEDIEVAL

La famosa representació teatral del Mar
tiri de Santa Apol·lònia, inclosa en una 
de les pàgines il·lustrades del llibre d 'H o
res d'Etienne Chevalier a França, va con
solidar la hipòtesi que les «mansions» del 
teatre medieval, plantades unes al costat 
de les altres en un mateix cadafal, tenien 
relació am b les arquitectures i els paisat
ges pintats en un mateix compartiment 
—curiosament anom enat tècnicament 
«casa»— dels retaules. Aquests comparti
ments ens mostren edificacions estandarit- 
zades —lleugeres i obertes pels costats, com 
per poder entrar-hi els actors— les quals, 
decorades de manera adient, il·lustren els 
palaus, presons, temples i cases particulars,
0 bé els paisatges —muntanyes i roques es
tilitzades i de plantejament senzill— o els 
estris dels martiris tan freqüents en els mis
teris hagiogràfics que, pintats dam unt bas
tidors de tela o fusta convenientm ent re
tallada, o construïts de fusta i pintats, eren 
plantats sobre els cadafals.

En els retaules es dóna, també, la idea 
de simultaneïtat d'espais que trobem en les 
acotacions escenogràfiques dels textos me
dievals. Un retaule, globalment conside
rat, ja és un espai simultani, com ho m a
nifesten els del p in tor Lluís Borrassà, que 
també va ser escenògraf de celebracions cor
tesanes. A  més a més, alguns dels compar
timents d 'un retaule qualsevol, presos in 
dividualm ent, sovint consten de dues 
escenes juxtaposades relatives a un mateix 
personatge, el qual trobem en dos llocs 
clarament diferenciats, com per exemple, 
l'anunciació de l'àngel a Maria i el naixe
m ent al portal de Betlem (al qual, de 
retruc, s'adjunta, com a tercera escena, 
l'anunciació als pastors). De vegades aques
tes escenes són contínues en el temps, com 
les dels dos martiris a que va ser sotmès sant 
Jordi, heroi de molts drames medievals.

Altres vegades, com a cas de sim ultaneï
tat màxima, no hi ha cap solució de conti
nuïta t espacial entre les dues escenes que 
afecten un mateix personatge, com la tau
la on Borrassà va p in tar les temptacions 
de sant A n to n i i aquest mateix sant 
pregant per demanar força davant d'aque
lles. També ens trobem am b el cas extrem
1 raríssim que representa la predel·la dels 
germans Serra am b episodis de la vida de 
sant Onofre, en la qual, sense cap solució 
de continuïtat, el sant apareix en nou si
tuacions diverses i successives en el temps.

gqjgfisg
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Lluís Borrassà: retaule de Vilafranca del Penedès. A dalt dos compartiments amb escenes simultànies: 
l’Anunciació de la Verge i el Naixement, amb l’anunci als pastors, i els dos martiris de sant Jordi, 1390-1400
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Germans Serra: escenes de la vida de sant Onofre (fragment de la predel·la homònima), pels volts de 1370
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VERTICALITAT 
I HO RITZO N TA LITA T

La conquesta de l ’espai teatral a l ’edat 
mitjana era total: contràriament a l ’espai 
a la italiana —central i únic— la trama 
dramàtica es desenvolupava al llarg de tota 
una xarxa de punts d ’acció, de vegades molt 
nombrosos i distribuïts de form es m olt d i
verses a les naus de les esglésies o a les pla
ces de les ciutats. Un exemple d ’aquesta 
multiplicitat de llocs és l ’importantíssim  
dibuix de la planta de la catedral de Pal
ma am b els espais d ’una representació del 
Davallament de la Creu distribuïts al llarg 
dels braços d ’un espai escènic en fo rm a de 
creu. E l dibuix, del 1691, evidencia una 
clara perpetuació tradicional, en ple barroc, 
dels plantejaments medievals de teatre.

La conquesta de l ’espai, però, no s ’asso
lia només en el pla horitzontal. El teatre me
dieval era, també, vertical. De vegades, dos 
cadafals eren juxtaposats un estrictament 
dam unt de l ’altre o en diagonal. També 
s ’usaven els espais inferiors, precedents de 
les fosses actuals. La verticalitat assolia una 
dimensió m àxim a quan una part de l ’ac
ció teatral es desenvolupava tot baixant del 
sostre. Es podia tractar del sostre d ’un gran 
saló reial, però també de la cúpula de l ’es
glésia, tal com s’ha perpetuat fins.ara a Elx. 
Des de la cúpula, amagada darrera d ’un  
teló horitzontal del seu mateix diàmetre 
i p in ta t de cel, des del darrera del qual els 
tramoistes maniobraven la complexa m a
quinària, baixava, probablement ja  al se
gle XV, pel misteri de l ’Assumpció de la 
Mare de Déu, una variada tramoia de tres 
elements —el núvol (substituït al segle 
XVIII per la «magrana», una m onum en
tal bola mecànica que s’obre en vu it bra
ços lobulats), l ’araceli (conjunt de platafor
mes am b àngels músics que recolliran 
l ’ànim a i el cos de la Mare de Déu) i la Tri
n ita t (de la qual es desprendrà la corona 
daurada que anirà a parar, am b precisió, 
al cap de Maria) —que estableixen un dià
leg continuat am b el llit i el sepulcre de la 
Verge, col·locats vint-i-set metres més avall, 
al centre del creuer.

L ’acció dramàtica té lloc igualment al 
llarg passadís en rampa que uneix la por
ta del Temple am b el centre del creuer, tot 
integrant a ix í dues dimensions —l ’horit
zontal i la vertical— de l ’espai medieval.
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Misteri del Davallament de la Creu. Seu de Palma de Mallorca, 1691
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Misteri de la mort i Assumpció de la Verge: a dalt, 
tres aspectes de la magrana; a baix, l’araceli i visió 
general amb la rampa, l’araceli i la Trinitat. Església 
de Santa Maria d’Eix, des del S. XV

.
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EL TEATRE CORTESÀ

La peculiaritat més definidora de l'es
cenografia barroca va ser, potser, el fe t  
que sense deixar de ser figurativa subordi
nava el realisme a l'art. A ixò  és especial
m ent clar en les escenes de paisatge, on la 
natura és tractada de form a artificiosa, sot
mesa més a imperatius ornamentals i plàs
ticament compensatoris, que ñopas a una 
preocupació de reproducció il·lusionista. 
No importa que la natura aparegui «tal 
com és», sinó que aparegui «bellament com
posta».

Una de les claus de la bellesa compositi
va del barroc del segle XVII és la perfecta 
simetria del disseny que, precisament per 
la impossibilitat real de la seva existencia, 
atorga a l'espai aquella categoria d'ideal, 
i de cosa impossible, en la qual trobava 
consol, refugi o melangiosa nostàlgia la 
cultura pessimista de l'època.

La simetria, era, a més, el planteja
m ent plàstic més intrínsecament coherent 
amb la concepció jeràrquica del teatre bar

roc, pensat per ser vist, essencialment, pel 
príncep, l'ull del qual, al centre de la sala, 
era entès, des de l'absolutisme, com la clau 
m àxim a de la interpretació de l'univers. 
Precisament per ser representada l'any  
1690 davant d'un príncep, el virrei de Va
lència, Josep Gomar i Joan Baptista Bayuco 
van dissenyar La fiera, el rayo y la pie- 
dra, de Calderón, m olt probablement in 
flu ïts  per Josep Gaudí, el seu mestre i esce
nògraf de moltes de les grans estrenes de 
Calderón al Coliseo del Buen Retiro de la 
cort de Madrid.

L'esquema era senzill: quatre bastidors 
per banda, plantats fron ta lm ent a les es
cenes d'exterior i obliquament a les d 'in 
terior, les corresponents bambolines o sos
tre i un teló de fons, tot am b estructura de 
planta trapezoïdal, constituint un cam í 
perspectiu central per als personatges de les 
diverses escenes. L'espectacularitat, en can
vi, era molta, gràcies als personatges o als 
planetes que apareixien i volaven pel cel,

als «forillos» que s'obrien en el teló de fons  
i, sobretot, a la continuada mutació total 
o parcial dels decorats (uns vint-i-cinc can
vis) que es realitzava a teló obert, proba
blement pel senzill procediment dels bas
tidors laterals corredissos i del teló de fons  
p in ta t en dues meitats verticals, —unides 
de manera totalm ent coincident— que en 
un m om ent donat es desplaçaven cadascu
na vers el seu extrem, entre bastidors, mos
trant el teló que ja hi havia preparat al 
darrera.
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Josep Gomar i Joan Baptista Bayuco: embocadura i decorats 
per a La fiera, el rayo y la piedra, de P. Calderón de la Barca. 
Palau del Virrei de Valencia, 1690
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LA CONTRAREFORM A 
BARROCA

L ’'església, com les corts, havia trobat 
sempre en el teatre un mitja de difusió doc
trinal, el carácter propagandista del qual 
va accentuar-se durant la intensa campa
nya contrareformista del segle XVII.

Les afirmacions doctrinals, com la de 
la Immaculada Concepció l ’any 1663, o 
les canonitzacions dels grans herois de l ’or
todòxia, com sant Tomas de Villanueva 
el 1659, feien que a la Ram bla dels Estu
dis dels jesuïtes o davant del monestir de 
Jonqueres, a Barcelona, o a les places de Va
lencia, s’aixequessin magnífics altars esce
nogràfics o s’organitzessin cavalcades am b  
carros impressionants, que sempre repre
sentaven escenes mòbils dels miracles o mis
teris amb els quals calia convencer la fe  dels 
ciutadans.

L ’exhibició de la capacitat tècnica de l ’es
glésia —i per tant de la solidesa i de la bon
dat de la seva doctrina— recolzava estric
tam ent en l ’escenografia, és a dir, en els 
llocs que hi eren il·lustrats —ciutats, mars 
am b vaixells, muntanyes, arbres paradi
síacs— i els artilugis que donaven mobili
tat automàtica als protagonistes de les es
cenes.

A ixí, per exemple, els captius de Cullera 
alliberats per sant Tomàs en els vaixells dels 
moros desembarcaven i, passant per la por
ta de la muralla, entraven a la ciutat grà
cies a una roda horitzontal la m eitat de la 
qual estava dins la barca i la resta dins 
la ciutat. Simultàniam ent, les ones de la 
m ar giraven.

O, també, el drac infernal dissenyat per 
Josep C audí —un disseny que a la vegada 
era tot un programa teològic— convertit 
en un monstruós carro de rodes que vom i
tava foc i fu m , bramava de fú ria  per la 
victòria de la Verge Immaculada, bellu
gava desesperadament les ales i la cua men
tre obria i tancava els ulls, i es veia con
dem nat a passejar pels carrers, sota els 
aplaudiments de la gent, l ’immens temple 
triomfal de la Mare de Déu, que, envolta
da de serafins, irradiava raigs resplendents.

A ls carros am b els quals els corredors 
d ’orella, els esparters i espardenyers i altres 
gremis de València van celebrar el decret 
de la Inmaculada Concepció de la Verge 
s’utilitzaven al·legòricament ninots arti
culats i hàbils tècniques de tramoia. El dar
rer representava la Verge am b la lluna als 
peus, al cim d ’una m untanya exuberant 
de fauna  i vegetació. A  baix, al peu d ’una 
palmera, naixia una fo n t de raig perpetu. 
Des de la palmera, lliscant al llarg d ’un 
núvol, un corb volava amb un pa a la boca 
fin s  a dipositar-lo a les mans de l ’ermità  
sant Onofre, patró del gremi, que venera
va la Mare de Déu.

leemofynaí íü&s enarrabit oruxns¿ n__n ..... —_

Altar amb autòmats per a les festes de canonització de sant Tomas de Villanueva. València, 1659

mm
m

3 0  DELS ANTECEDENTS AL BARROC



Josep Caudí: Carro dels fusters per a les festes del decret de la Immaculada. València, 1663

Carro dels corredors d’orella per a les festes del 
decret de la Immaculada. A  sota, carro dels 
esparters i espardenyers. València, 1663



L’EMPREMTA
DE FERD IN A N D O  BIBIENA

!

L l'estada a Barcelona de Ferdinando Bi- 
biena va ser de capital importancia pel 
gran nombre d'aportacions que el mestre 
bolonyès estava desenvolupant per aquells 
anys, les quals va deixar en herencia al més 
important dels seus col·laboradors catalans, 
A n to n i Viladomat, que les perpetuaria a 
través de la seva Academia.

Fer celebrar les noces de l'Arxiduc Car
les am b Isabel de Brunswick es va fer  a la 
Llotja de Mar de Barcelona una gran re
presentació teatral, coneguda com Festa de
lia Peschiera. Els decorats de Bibiena, ju n 
tament amb el dibuix de la seva distribució 
en planta, són reveladors de l'abundancia 
de recursos, nous per a l'època, que va 
desplegar-hi: bastidors asimètrics; simulta
neïtat de fugues perspectives en angle; es
cena en dues zones, la posterior més eleva
da que la primera; constancia, al llarg dels 
quatre actes, de cinc bastidors a cada cos
tat dels primers termes que, tanmateix, can
vien de tema a cada acte: prim er seran ro
ques i arbres, després grans gerros de flors, 
posteriorment runes arquitectòniques i, al 
final, cabanes rústiques am b arbres; etc.

La novetat basica, però, són els bastidors 
i els aplics de la plataforma elevada que 
no sols canvien de tema (així, esdevindran 
successivament coves, un palau o un tem 
ple, unes runes exòtiques i un vell pavelló 
camperol), sinó que cada vegada adopten 
formes radicalment diferents en el sistema 
estructural de la planta, constituint un ex
traordinari exemple de plasticitat de l'es
pai escènic: plantes frontals però asimètri
ques, plantes en semicercle, en trapezi 
regular, en diversos carrers perspectius fo r
m ant angle, etc.

El monument de Setmana Santa que Vi
ladomat va realitzar per a la catedral de 
Barcelona és, jun tam ent am b les vigoro
ses perspectives de molts dels seus olis, 
un eloqüent testimoni de l'assimilació 
catalana del bibienisme, obra d'un impuls 
compositiu i d'una dinámica espacial des
coneguts a Catalunya. Pedestals, arcades, 
esveltes columnes corínties, escalinates, ba- 
lustrades, estàtues, cúpules, absis, capitells 
lobulats amb garlandes vegetals típiques de 
nombrosos dibuixos de Bibiena, cornises, 
form en un tot orgànic de plens i buits que 
combina vita lita t i solidesa, lleugeresa i 
perfecte rigor constructiu.

Ferdinando G. Bibiena: decorats per a la Festa delia Peschiera. Llotja de Mar de Barcelona, 1708
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Antoni Viladomat: monument de Setmana Santa. 
Catedral de Barcelona, c. 1715-1720

I

Ferdinando G. Bibiena: plantes dels quatre decorats 
de la Festa delia Peschiera. Cada color correspon a 
un acte (l’acoloriment és de l’autor)
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A l  fin a l de la brillant però efímera intensificació teatral que va comportar la seu a Barcelona de la cort de Varxi
duc Carles, Vactivitat teatral, com tants altres aspectes de la vida cultural catalana, va quedar tallada o almenys 
malmesa per la política de repressió de Felip V

A  m b Ferran V I s Inicia un període reformista i tolerant que serà continuat durant els governs posteriors de Carles 
III i Carles I V  Un dels trets bàsics d ’aquesta política, iniciada a m itjan segle, va ser la decisió de confiar el govern 
de Catalunya a les m ans d ’un seguit de capitans generals que, com el marques de la Mina, el comte de Ricla i el 
comte de E l Asalto, responien en major o m enor grau als trets del que va ser anom enat «despotisme il·lustrat».

En efecte, és útil considerar aquest període sota el prisma d ’aquell ample m ovim en t cultural que anomenem «il·lus
tració» o «segle de les llums». M ovim ent científic, filosòfic, literari, d ’una profunda empremta en la vida social 
(la Revolució Francesa en seria una conseqüència) i sobre les arts, la Il·lustració va sacsejar profundam ent les segure
tats de l ’home del segle XVIII. A m b  la seva radical independència de pensament i am b la seva confiança en les 
forces de la raó per copsar les veritats de la natura, de l ’individu i de la societat, la Il·lustració va desmantellar 
antigues seguretats —o pereses mentals cròniques adormides en intocables axiomes polítics, religiosos i morals —per 
obrir-ne de noves i per excitar la curiositat de la m ent am b un cúm ul de nous continguts. A  Catalunya, l ’abolició 
de la rutinària i intel·lectualment tancada Universitat de Cervera era un símbol de la nova situació, de la qual 
feien ressò nombroses tertúlies progressistes.

Esquematitzant, però sense trair els fets, podríem d ir que la mirada dels artistes sobre la natura es va fe r  més 
sensible i objetiva (l’art rococó ho va reflectir), la dels pensadors sobre la vida cívica i social més crítica i exigent 
(l’art neoclàssic la va adoptar com a tema) i la de l ’home sobre ell mateix més refinada i profunda i, en el fons, 
incomunicable (el pre-romanticisme va trobar un p u n t de partida bàsic en aquest sentiment).

En certa manera, doncs, podem considerar que els tres fenòm ens estètics que agrupem en aquest període, i que 
tot i haver aparegut un darrere l ’altre evolucionaren sim ultàniam ent (especialment els dos darrers) en el decurs 
d ’unes dècades, són fills de la Il·lustració.

1 1’escenografia, tant al teatre com al carrer, va beure de tots ells.

1. Q uant al rococó, mentre François Boucher i J.D. Boquet a París substituïen gradualment els darrers deliris 
barrocs de Niccoló Servandoni i els neutres «palais à volonté» del classicisme per amables escenes-quadre am b amples 
fons vegetals i lleugeres «chinoiseries», Cario Galli Bibiena, a l ’Europa central, i Fabrizio i Bem ardino Galliari, 
a Itàlia, alleugerien form es —ara més suaus i capritxoses— o els germans Luis i Alejandro Gonzàlez Velàzquez, 
ju n t am b els escenògrafs italians portats per Farinelli, fe ien  el m ateix a Madrid, Francesc Tramulles creava mons 
d ’una bellíssima irrealitat —tanm ateix més naturalistes científicam ent (quasi botànics i geològics) que m ai —en 
aquest cim  de l ’evasió que són els seus carros escenogràfics de la «Màscara Reial» de 1759, am b la qual Barcelona 
volia aconseguir el fa v o r  de Carles III per comerciar am b A m èrica (l’escenografia, a més a més de representació 
entesa com a espectacle era representació publicitària de l ’habilitat i l ’esperit d ’iniciativa dels súbdits, de la mateixa  
manera que també ho seria, am b idealitzades form es neoclàssiques —propaganda dels nous valors i de les noves 
veritats— en les tendencioses «Festes Cíviques» en honor dels nous déus de la Revolució).

Aquesta confluència de naturalisme objectiu i d ’irrealitat és estrictament sim ptom àtica de la filiació  il·lustrada 
del rococó. O bjectivitat de la nova mirada sistematitzadora i disseccionadora sobre la natura que des del rigor de 
l ’enciclopèdia s’obre cap al lirisme i la vibració de les seves formps. Fantasia, com a refugi evasiu, davant l ’angoixa 
provocada per la pèrdua de les còmodes seguretats implantades des dels règims polítics i culturals absolutistes. Evasió 
en capritxoses asimetries, en lliures ondulacions form als, en exòtics m otius orientals que feien  volar la imaginació  
més enllà d ’un aqu í que s ’ensorrava. I, consegüentment, un profund desig d ’espectacle, de m irar cap a la duplicació 
de la vida dalt l ’escenari, potser per no haver de m irar la vida des de les pròpies circumstàncies.

A  partir de 1750, els capitans generals van afavorir el teatre. Fins a l ’incendi del 1787, el Teatre de la Santa 
Greu de Barcelona (també anom enat Gasa Teatre, Teatre de l ’Hospital o Teatre de Barcelona), únic a la ciutat, 
pràcticament, fin s  al 1835 (l’existència del Teatre dels Gegants instal·lat vers 1820 prop de l ’a juntam ent va ser 
breu) només va interrompre la seva activitat durant el període 1755-60 a conseqüència dels dols provocats pel terra
trèm ol de Lisboa (la reina Bàrbara era portuguesa) i les morts successives del rei i la reina. Després de cremat, va
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ser reconstruït en un any, més luxós i modern que mai. Les companyies espanyoles i d'òpera italiana representaven 
encara ancestrals temes mitològics o històrics i, cada vegada més, comèdies galants de la vida cortesana i drames 
sentimentals de la vida burgesa.

El teatre tam bé va proliferar als salons particulars dels aristòcrates i dels industrials adinerats, on Manel Tramu- 
lles i Pere Pau M ontanya varen m untar celebrades escenografies. Alguns sostres de salons són il·lustradors d'aquesta 
vocació espectacular de la vida de fin a l del segle XVIII. E l escenògrafs bi pintaven, en perfecte trompe-l’oeil, grups 
d'espectadors que des del darrere de les fictícies baranes contemplaven, meravellats, la brillantor de les festes i espec
tacles que s'hi celebraven.

2. En relació al barroc, l'escenografia del rococó va ser m olt continguda, substituint la fondària per una plantació 
d'elements escenogràfics que afavorien la visió en amplada dels llocs. E l neoclassicisme va acabar d'accentuar aquest 
procés a fa vo r  d'una preocupació posada en la intensitat. Intensitat dels llocs d'aquell paradís ideal retrobat que 
era el m ón greco-romà. D 'aquí prové, ja inicialment, el seu pre-romanticisme intrínsec.

La recentment creada Escola de Nobles Arts de la Junta de Comerç a Llotja (1785) va jugar un paper im portant 
en la implantació del necolassicisme a Catalunya, especialment am b les bosses d'estudi al M adrid de Mengs o a 
la Rom a de Canova, durant uns anys de penúria general produïda per les continuades lluites am b França, Anglater
ra i novam ent França que tingueren lloc entre 1793 i 1814.

Q uant al teatre, l'any 1800, dins d'una Barcelona esgotada, era un pàl·lid reflex del que havia estat. Els nous 
empresaris que van entrar aquell any van basar en l'escenografia una operació de prestigi consistent a fe r  venir  
a Barcelona dos importants escenògrafs italians, Giuseppe Lucini i Cesare Camevali. Aleshores, sota l'impacte de 
les idees intransigents de Milizia, W inckelm ann i Mengs, la plana major de l'escenografia italiana era neoclàssica: 
els darrers Galliari, Paolo Landriani i els amics Pietro Gonzaga i Francesco Fontanèsi que, seguint el cam í de les 
apassionades runes i presons clàssiques de Piranesi, tanmateix, ja van obrir-se cap a posicions pre-romàntiques am b  
un sentit penetrant del paisatge frondós i misteriós i del clar-obscur de la llum  en relació am b els decorats d'arquitec
tures, igual que A n ton io  Basoli i, sobretot, Alessandro Sanquirico. Una sim ilar posició reflecteix l'obra de Karl 
Friedrich Schinkel, a Alem anya, la del francès Jean Desprez a la cort d'Estocolm i les del trio fo rm a t per Gué, 
Daguerre i Pierre Luc Charles Ciceri, a França, els quals dinam itzaren am b una profunda capacitat d'emoció el 
fred  neoclassicisme estil imperi dels inseparables Charles Percier i Pierre Fontaine.

D ins d'aquest context, Lucini i Cam evali, deixebles de Fontanèsi, van consolidar en els catalans Bonaventura  
Planella i Pau R igalt la posició neoclàssica a què ja els havien introduït les classes de Llotja que havien freqüentat 
en tant que alumnes, entre d'altres, de Pere Pau Montanya.

Com a enemic acèrrim de les arbitràries gratuïtats del barroc i de les capritxoses desharmonies del rococó, el neo
classicisme va optar per la versemblança, la proporció i, sobretot, la ponderada ordenació dels elements. En esceno
grafia, la confusió i turbulència a què el barroc havia volgut sotmetre l'espectador va ser substituïda per la diafani
tat, fr u it  d 'un càlcul raonat i rigorós de les línies i de les plantes del decorat i d 'un retorn a l'imperatiu del dibuix  
que perfilava am b precisió geomètrica els contorns de les realitats pintades.

Aquesta tendència envers una claredat idealitzada no era el resultat d 'un simple gust estètic, sinó que, fonam en
talment, constituïa una posició ideològica que cercava en el m ón antic, i especialment en la R om a republicana, 
un model moral, tant individual com, sobretot, col·lectiu.

I  a ix í els teatres van omplir-se de temples, palaus, panteons, esplanades, presons, escalinates, obeliscs i atris que 
proposaven, sota un nou sentit de l'ordre i l'equilibri, la visió ideal d 'un m ón de virtuts cíviques, el mateix que 
els anys de la Revolució Francesa volien irradiar arreu. Era una recerca apassionada d'ordre i de llum  que, a poc 
a poc, es va anar buidant de vibracions per endinsar-se en la via de la repetició de m onum entalitats buides i m ono
cromes.

3. Progressivament, a mesura que el sentim ent neoclàssic desbanca del tot el fals paradís rococó, a Catalunya  
van anar obrint-se cam í els vents que venien del nord i omplien els espais de penombres. E l Sturm und Drang 
(Tempestat i Violència) alemany i les profundes Reveries d’un promeneur solitaire del francès Rousseau eren símp-
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tomes d'un profund neguit de llibertat individual —enfront dels ideals col·lectius— per la qual tam bé lluitaven  
els herois medievals dels drames de l'escocès Walter Scott (Catalunya tenia fortes similituds polítiques, geogràfiques, 
històriques i, en definitiva, nacionals, am b la llunyana Escòcia) i, posteriorment, ¿/e Victor Hugo. En l'escenografia, 
e/s castells feudals i els claustres van substituir les marmòries arquitectures romanes, z’ zzzz indret —el bosc— va esde
venir l'espai de l'individu enfront dels espais cívics anteriors.

Però no es tractava tant d 'un canvi de localitzacions —que hi era— com d'una nova manera de veure els llocs. 
Se seguia., certament, m irant cap a l'exterior, com bo feia el neoclassicisme, a f i  que l'escenografia continués sent 
versemblant i es basés en criteris de propietat històrica. En la mirada cap a l'exterior es filtrava, no obstant, el 
sentiment interior, la nova consciència del m isten de les coses, i els espais rebien una nova vida, que era una projec
ció de la vida interior dels protagonistes. Si bé l'escenografia del pre-romanticisme es plantejava els mateixos ele
ments tècnics i la mateixa simplificació compositiva que la neoclàssica, un tret va variar substancialment: l'especial 
adjectivació expressiva del color i de la llum, tractats am b profusió de matisos, gradacions i contrastos, que assolien 
una forta capacitat d é  sacsejament emotiu, i que van anar om plin t les mateixes presons i els mateixos panteons 
i temples dels nombroses drames basats en personatges grecs 0 romans que es continuaven incloent en les programa
cions teatrals.

A  part del drama històric de tema medieval, que l'òpera va integrar am b els grans compositors belcantistes que 
aleshores s'estrenaven a Barcelona, am b el pre-romanticisme es van consolidar dos generes teatrals. Per un cantó, 
la comèdia de costums basada en el sainet, de la qual Catalunya va tenir exemplars conreadors en Ignasi Plana, 
Manuel A . Igual, Josep Arrau i Estrada, Francesc Renart i l'extraordinari Josep Robrenyo, i que implicava esceno
grafies generalment senzilles però que van comportar una nova introducció de temes en el repertori de localitza
cions: la casa, el camp, el ja rd í 0 la masia, aquesta am b tres zones importants, el pati, el vestíbul i la cuina.

El segon genere era la comèdia de màgia 0 d'encantament que tantes possibilitats d'evasió aportava als catalans 
d'aquells anys de desfeta i misèria. Ja a l'inici de la represa del Teatre de Barcelona, l'any 1800, va estrenarse l'ano
menada Por esposa y  madre a un tiempo o el mágico de Servan. Després els títols van anar multiplicant-se, 
am b nombrosos sainets que se servien de la proliferació dels efectes de la tramoia i d 'una àmplia gam m a de tonali
tats en el colorit dels decorats.

A ls dos escenògrafs catalans que van treballar am b Lucini i Carnevali, Bonaventura Planella i Pau Rigalt, s'hi 
van afegir aviat quatre escenògrafs més: el germà petit de Lucini, Francesco, i tres catalans que sovint treballaren 
plegats: Lluís Bru, Domènec Sert i Francesc Malató. Tots ells van conrear drames i òperes de temes romans i medie
vals, comèdies sentimentals i obres de màgia, i tots testimonien aquesta progressiva penetració romàntica sobre 
la base d 'un ofici iniciat am b el neoclassicisme i sota l'hegemonia de l'escenografia italiana com a p u n t de referència, 
una hegemonia que s'havia instaurat de manera sòlida a Catalunya des dels anys de Ferdinando Bibiena. Centrats 
tots en la tasca del Teatre de la Santa Creu, de seguida col·laborarien en els nous teatres que s'obririen arran del 
decret de desamortització del 1835. A ixò, però, form a part d 'un nou període, obert a noves influències i ric en 
transformacions dels elements escenogràfics.
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BIOGRAFIES

Francesc Tramulles 
Roig
Perpinyà, 1717 - Barcelona, 1773.

M anel Tr amulles Roig
Barcelona, 1715-1791.

Giuseppe Lucini
Reggio Emilia, 1770 
Barcelona, 1845.

Cesare Carnevali
Reggio Emilia, aprox. 1765 
Paris, post 1821.

De família originària de Valls, neix 
accidentalment a Perpinyà. Molt 
jove entra a l’Acadèmia-Taller de Vi- 
ladomat.

1746 — Viatja a Madrid, on enca
ra, a través de l’obra teatral de Luis 
i Alejandro González Velázquez, és 
recent l’impacte deixat pels dinàmics 
ritmes espacials de les escenografies 
de Filippo Juvara. Posteriorm ent 
viatja a París, on les tendències esce
nogràfiques més im portants són: la 
vedutista i la rovinística venecianes, 
portades a França per Pannini; la de 
N iccolò Servandoni, a l’Òpera, de 
virtuosístics espais oblics i espirals, 
i les escenes-quadre de François Bou- 
cher, de telons bucòlics i moderats 
en el seu plantejament espacial.

1750 — Inicia un fecund- quin
quenni de produccions escenogràfi
ques al Teatre de Barcelona, per al 
qual realitza diversos muntatges cada 
any, fins al tancament del teatre el 
1755: Alessandro nelle Indie (1750) Si- 
roe, re di Pèrsia (1751), Didone aban- 
donata (1752), etc., basades en l’alleu
geriment formal propi del rococó.

1759 — Celebèrrim a «Màscara 
Reial» en honor del nou monarca 
Carles III, de pas per Barcelona des 
de Nàpols cap a Madrid. Q uinze ca
rros al·lusius als tres imperis (terra, 
mar i cel) i més de dos mil com par
ses, molts dels quals amb vistoses i 
al·legòriques indumentàries.

Soler i Rovirosa parlarà de la «gra
d a  y donosura» de les seves efímeres 
arquitectures.

1762 — D irector honorari de 
l’Academia de San Fernando de Ma
drid, de la qual era acadèmic des de 
1754. Posteriorm ent voldrà elevar a 
aquest rang la seva acadèmia barce
lonina, entre els deixebles de la qual 
cal destacar el p in tor i escenògraf 
Pere Pau Montanya, a la vegada mes
tre d’escenografia de Bonaventura 
Planella i Pau Rigalt, escenògrafs cab
dals del nostre neoclassicisme i pre- 
romanticisme.

Alumne predilecte de Viladomat a 
la seva Acadèmia de dibuix, pintura 
i perspectiva.

1760 — Assumeix la direcció esce
nogràfica del Teatre de la Ciutat que, 
sota la protecció del marquès de la 
Mina, recupera les temporades anuals 
d ’òpera italiana i de comèdia espan
yola, interrom pudes durant els cinc 
anys anteriors. C ontinuant la tasca 
anterior del seu germà, serà l’escenò
graf titular del teatre fins al 1787, any 
en què fou incendiat. A bundants tí
tols de tema rom à com Andrómaca 
(1763), Cayo en Numidia (1766) o Lu- 
cio Papiric, fan pressentir ja l’inici del 
neoclassicisme.

Altres títols com La buona figliola 
(1761), La buona figliola maritata 
(1763) o 11 filosofo industrioso revelen, 
igualment, la instauració de la comè
dia sentimental i moral, filla de la 
Il·lustració.

1767 i 1781 — Amb tota probabi
litat són seus els inventaris de mate
rial escenogràfic del Teatre de Bar
celona, realitzats aquests dos anys, de 
gran interès per conèixer en detall 
l’escenografia de l’època, els quals, 
ensems amb els seus esbossos esceno
gràfics, mostren la seva tasca com a 
fronterera entre dues tendències es
tètiques: l’ornam ental i la classicit- 
zant.

1786 — Escenografia de El delin- 
cuente honrado, al palau del baró de 
Maldà, mostra de la seva dedicació al 
teatre particular de l’aristocràcia bar
celonina, la qual el sol·licita per als 
muntatges teatrals dels seus salons, 
igual que més tard sol·licitarà el seu 
deixeble Pere Pau M ontanya. Simul
tàniament, realitza nombrosos dibui
xos d ’escenes teatrals o al·lusius a la 
vida social de la ciutat entorn del 
teatre.

D urant els darrers anys de la seva 
tasca teatral coincideix al Teatre de 
la ciutat amb Francesc Xiurach, del 
qual consta la seva participació, el 
1783, a Giulio Sabino i I due gemelli 
Castore e Polluce, i que tindrà com a 
ajudant Gabriel Planella, pare de Bo
naventura.

Es form a al costat de Francesco 
Fontanesi, que l’introdueix a la tra
dició barroca i rococó dels Bibiena 
i dels prim ers Galliari, aviat substi
tuïda pel nou ideal de monum enta- 
litat, ordre i realisme neoclàssic.

1800 — Arriba a Barcelona amb el 
seu amic Carnevali, contractats per 
la nova empresa del Teatre, que pre
tén una política de renovació i qua
litat. La seva estada aquí representa 
el punt culminant del neoclassicisme 
a Catalunya, país on viurà fins a la 
seva m ort, amb retorns esporàdics a 
Itàlia.

Aquest mateix any realitza un nou 
inventari del material escenogràfic 
del teatre. L’amplia amb noves rea
litzacions i restauracions dels deco
rats antics. La seva especialitat són les 
arquitectures romanes: temples, pa
laus, panteons, presons, etc., que dis
senya en dibuixos d’una gran finor.

1806 — Realitza el nou teló de 
boca del Teatre, amb ocasió de les re
formes que s’hi van fer aquell any.

1808 — D urant el període de ges
tió francesa entra a form ar part del 
claustre de professors de l’Escola de 
Belles Arts de Llotja.

1814 — Fa venir a Barcelona el seu 
germà petit Francesco (Reggio Em í
lia, 1789-Madrid, 1846), que serà el 
seu ajudant i, més tard, com partirà 
amb Bonaventura Planella la direc
ció escenogràfica del Teatre. Frances
co fa incursions a Reus i València i 
el 1837 s’instal·la a M adrid, on asso
leix grans èxits. El seu fill Eusebi, nas
cut a Barcelona, continuarà la tasca 
d’ambdós germans.

Lucini i Carnevali aporten un gran 
rigor tècnic i una amplificació tem à
tica als seus col·legues B. Planella i 
Pau Rigalt.

Form at, igual que Lucini, amb 
Fontanesi i el seu com pany Pietro 
Gonzaga, aquest darrer el va cridar 
per ajudar-lo en les tasques del Tea
tre Imperial de Sant Petersburg.

1800 — Arriba a Barcelona, proce
dent de la capital russa. El seu mes
tratge sobre B. Planella i P. Rigalt 
—to t i restant fonam entalm ent neo
clàssic— els introdueix, més encara 
que el de Lucini, a plantejam ents de 
clima i temàtica pre-romàntics (jar
dins, cuines de masies, etc.), una he
rència del venecià Gonzaga.

Malgrat que les mostres que ens 
han quedat de la seva producció bar
celonina siguin escasses, el seu pres
tigi va ser m olt gran. En diversos es
bossos dels dos catalans esmentats i, 
àdhuc en alguns de Giuseppe Luci
ni, hi trobem les següents anotacions 
posteriors: «escola de Carnevali» o 
«s’hi sent la influència de Carnevali».

Cap al final de la invasió francesa 
és contractat pel Théâtre de l’Odéon, 
de París, ciutat on es perd el seu ras
tres a partir de 1821.

Deixa a Barcelona el seu fill Felip, 
el qual treballa, segons testimonis, 
per a alguns teatres de la ciutat, cer
tament secundaris, però no en tenim 
notícies precises.
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Bonaventura Planella 
Conxello
Barcelona, 1772-1844.

El seu pare, ajudant d’escenografia 
al Teatre de la Santa Creu, i el seu 
mestre Pere Pau M ontanya, a L lot
ja, l’inicien a l’escenografia i l’in tro 
dueixen en els ensenyaments dels ger
mans Tramulles.

Molt influït pels italians Lucini i 
Carnevali, amb els quals col·labora. 
De l’escola neoclàssica, en recull es
pecialment la diafanitat i l’amplitud 
dels espais i la simplicitat de la plan
ta escènica.

1802 — Destaca com a col·labora
dor de celebracions de carrer amb la 
«Màscara Reial» de la visita de C ar
les IV a Barcelona, per a la qual dis
senya carros al·legòrics d’una gran 
fantasia.

1803 — Es nom enat professor de 
Llotja, on rom andrà entre el profes
sorat afrancesat dels anys de la inva
sió napoleònica.

1815 — Realitza sis cèlebres gra
vats sobre l’execució dels membres 
de la resistència catalana que havien 
estat im molats públicament l’any 
1809, on assoleix im portants efectes 
dramàtics en el tractament de la llum.

1815-1840 — Realitza una gran 
quantitat d ’escenografies i telons de 
boca per al Teatre de Barcelona i per 
a d’altres teatres de Catalunya (G i
rona, Tarragona, Tortosa i Vinaròs).

La seva producció se centra sobre
tot en el gènere operístic, del qual al
terna els títols del repertori neoclàs
sic amb els títols més nous del 
romanticisme, especialment els del 
belcantisme rom àntic de Rossini, 
Do.nizetti i Bellini II turco in Italia 
(1820), Anna Bolena i Norma (1835), 
La sonnambula (1836), I  Puritani 
(1837), Zaira (1838), etc.

1827 — Fa la «Màscara Reial» de la 
visita de Ferran VII, més sòbria que 
la de 1802.

1829 — Fa el túmul en les exèquies 
de la reina Maria Amàlia.

Juntam ent amb el seu germà Ga
briel, col·laborador seu, és el funda
dor d ’una llarga dinastia d ’escenò
grafs, entre els quals destaquen 
especialment els seus fills Josep i 
Francesc (aquest treballarà per als tea
tres de Cuba) i el seu nebot Nicolau, 
titular del prim itiu Teatre de la M er
cè, a Barcelona.

Pau R igalt Fargas
Barcelona, 1778-1845.

A lum ne de Pere Pau M ontanya a 
Llotja.

Amplia estudis a Madrid, on co
neix les escenografies del valencià Jo
sep Rivelles, al T eatro de los Canós 
del Peral, famós per la perfecció de la 
pintura dels reflexos i de l’atmosfera.

D urant la invasió francesa s’ins
tal·la a Vilanova i la G eltrú i decora 
im portants mansions de la comarca.

1816 — Inicia la seva tasca esceno
gràfica al Teatre de la Santa Creu, 
amb uns plantejaments escenogràfics 
en bona part derivats dels mestres ita
lians, però, alhora, portadors de m o
dernitat, pel que fa al joc de tensions 
que incorpora, tant en el tractament 
de la llum —foscor en els primers ter
mes, claror en els darrers— com en 
les fugues perspectives, que presen
ten asimetries manieristes i contrac
cions.

1821 — Fugint de la febre groga es 
refugia a Manlleu. Escenografies per 
al Teatre de Torelló.

1825 — Substitueix Bonaventura 
Planella a la càtedra de dibuix, pers
pectiva i paisatge de Llotja.

Al teatre, on és ajudat pel seu ger
mà Josep, coincideix amb Francesco 
Lucini. A m b ell i amb Bonaventura 
Planella realitza escenografies col·lec
tives en obres de temes exòtics.

El seu m illor deixeble és el seu fill 
Lluís que, com ell, excel·leix en les 
escenografies de paisatge, ja en ple pe
ríode rom àntic.
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LES MÀSCARES REIALS 
DEL R O C O C Ó

L 5any 1759 va m orir Ferran V I i el nou 
rei Carles III va arribar a Barcelona pro
cedent de Nàpols i de cam í cap a Madrid. 
La ciutat desitjava que el nou monarca 
autoritzés el lliure comerç am b America. 
Sota Vorganització de Francesc Tramulles, 
els gremis, els col·legis i les manufactures 
barcelonins van obsequiar els sobirans amb  
una Màscara Reial de tres nits consecuti
ves, preparada en un term ini de quinze 
dies, a f i  de donar prova del seu zel, de la 
seva fidelita t i, sobretot, de la seva labo
riositat, enginy i capacitat tècnica.

Des de sempre les celebracions festives a 
Vaire lliure am b motiu d ’esdeveniments es
pecials de la vida de la cort havien estat 
una excel·lent ocasió perquè l ’escenògraf del 
teatre dissenyés una fastuosa parafernàlia 
de formes i motius, tot destinat a seduir 
monarques i ciutadans am b la seva vis
tositat plàstica i el seu contingut al·legò
ric. Síntesi de l ’observació naturalística 
recuperada pel cientifisme il·lustrat i de 
l ’herència barroca vers l ’artifici temàtic i 
ornamental, el rococó oferia màximes pos
sibilitats per a la seducció desitjada.

Cadascuna de les tres nits de la Màscara 
va ser dedicada a un dels grans imperis de 
l ’Univers: el Cel, la Terra i el Mar, presi
dits per llurs Emperadors (Júpiter i Juno, 
Saturn i Opis i Neptú i Am fitrite, respec
tivament) i acompanyats per quatre carros 
de deïtats subalternes: Mercuri, Cupido, 
Mart, Venus, l ’Aurora, Diana, Ceres, Vul- 
cà, Ulises, Flora, Hèrcules, Ganimedes, 
Atlas, etc., evolucionaven sota la música 
i entre els dansaires al costat de nimfes, 
tritons, pastors, muses, cíclops, bacants, 
mutacions de la lluna, sirenes, vestals o 
al·legories dels Signes, les Estacions, els Co
lors, les Hores, les Llums, els Estels, les Grà
cies, etc. I, entre ells, els segadors, les filo- 
ses, els pescadors, els artesans i, afirmant-se 
entremig, l ’escut de Barcelona.

Les ondulades asimetries de Tramulles 
i les seves delicades filigranes eren l ’embol
call de tot un univers escenogràfic fe t de 
petxines, muntanyes, forges subterrànies, 
arbres, vaixells, pèrgoles, temples, sols i llu
nes, corones i garlandes en inquieta efer
vescència i, sobretot, de carros convertits 
en maquinàries prodigioses, com el del mar 
turbulent, el del volcà en erupció o el de 
la fo n t i la cascada.

L ’escenografia era, una vegada més, el 
lloc de trobada del rigor constructiu i de 
la fantasia poètica, portada aquí a un n i
vell de refinament gairebé eteri.

/, / K /*'»■//.*. Hhuf.tJ........ t,(> A

Francesc Tramulles: quatre grups de la Màscara 
Reial per a l’arribada de Carles III a Barcelona, 1759

•)* 1.iimiíhi Je ht. Munint lint/ e.wcttútJit fhte Ukt üt'cnueaJc ht Ú/uhtJ »/• /UuwhvM a! orn/vJe -ru J /v i /jr tv i J)* (UrtosTcrccro tlviltt Heyna y.rn lirai l'ami lut 
J. (Urro Je Jalur/te  y  Vpie.li Carre Je J/èe y.-ftrlu.tu ,ô lltrtv Je Nervo.
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L’ESCENOGRAFIA 
DE LA IL·LUSTRACIÓ

Tancat des del 1755 per un seguit de dols 
cívics, el teatre de Barcelona va tornar a 
obrir les seves portes Tany 1760. Fins al 
1787, en que va ser destruït per un incen
di, Manuel Tramulles, el qual el marquès 
de la M ina tenia en g''ran estima, va ser-ne 
Vescenògraf titular. La seva concepció es
cenogràfica era més reposada que la del seu 
germà, potser perquè m ai no havia sortit 
de Barcelona, ciutat més fonam entada en 
la ponderació que no pas el París de Bou- 
cher i Servandoni o el Madrid de Farine- 
lli i Van Loo visitats per Francesc.

En realitat, però, tota Vestètica europea 
del darrer terç del segle XVIII s'encamina
va vers aquesta ponderació que les m oti
vacions neoclàssiques imposaren arreu i 
que trobem en aquests dos mitjos salons de 
Tramulles.

Mentre el Gran Saló, am b cinc colum
nes als murs laterals, reflecteix encara una 
filiació bibienesca en les sinuoses volutes 
de les arestes del sostre i lès fornícules del 
m ur de fons, i un gust rococó per Torna
mentació somrient, el gabinet de treball 
es mou en un pla de gravetat enciclopedis
ta, assolit per l'absència de motius 
florals, la sobrietat de Tenteixinat i la geo
metria de les línies, en un programa de se
veritat només trencada per la presència dels 
bustos laterals que, tanmateix, contribuei
xen a definir l'espai de l'escenari com a lloc 
de seriosa concentració.

Racional simplicitat i decorativisme lleu
ger, heus aquí les coordenades estètiques 
d'aquests anys de transició. El decorat per 
a Le malade imaginaire, al Teatre de Maó, 
vers el 1760, era am b els seus colors suaus 
—grisos i rosats— i am b la seva simetria 
i equilibri un bon testimoni d'aquesta re
cerca de contenció que, poc més tard, rei
vindicarien a Menorca els in te l lectuals i 
artistes agrupats entorn del dramaturg 
Joan Ramis, autor de tragèdies rigorosa
m ent neoclàssiques.

Tanmateix, els personatges de les obres 
de tema romà, cada vegada més serioses 
(Giulio Sabino, I due Gemelli Castore e 
Polluce, etc.), s'obrien cam í al costat dels 
més vius i propers de les comèdies sentimen
tals i de les òperes galants, com els de Lo 
scolaro alia moda, pasticcio am b frag
ments de diferents compositors que havia 
inaugurat la represa del teatre l'any 1750, 
una escena del qual va ser dibuixada per 
Manel Tramulles am b el traç viu  i nerviós 
que el caracteritzava.
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Manel Tramulles: escena de Lo Scolaro alia moda, 
pastitx amb fragments de diversos compositors. 
Teatre de la Santa Creu, vers 1755

Manel Tramulles: gabinet i saló d’un palau. Teatre 
de la Santa Creu, cap al 1765

Le malade imaginaire, de Molière. Teatre de Maó, 
devers 1760



LA M ONUM ENTALITÄT 
NEOCLÀSSICA

D avant l ’embriaguesa plàstica del bar
roc, el neoclassicisme, com a rigorós f i l l  es
tètic de la Il·lustració, va subordinar les 
formes a la realitat, a la dada objectiva, 
a la recerca —apassionada, tanmateix, un 
tret que se sol oblidar— de la il·luminada  
realitat greco-romana, elevada a categoria 
d ’edat d ’or perduda.

Les escenes que, durant les dues prim e
res dècades del segle XIX, van p in tar per 
al Teatre de Barcelona Josep Lucini (que 
d ’aquesta manera signava l ’escenògraf reg- 
già), Bonaventura Planella i Pau Rigalt 
ens colpeixen per la síntesi que operen en
tre m onum entalitat i diafanitat, com si 
aquestes escalinates, terrasses, columnes, ba
ranes, cornises, atris i rotondes estiguessin 
transfigurades per una transparència i un  
ordre que les convertís en Espais d ’un Món 
Ideal.

Aquesta diafanitat que idealitza els llocs 
és fru it de tres recursos fonamentals de l ’es
cenografia neoclàssica: la ponderada i sub
til gradació de la llum  i dels seus contras
tos, la suavització cromàtica i, sobretot, la 
sàvia i rítmica ordenació perspectiva de les 
masses, amb la voluntat clara d ’evitar tant 
l ’acumulació excessiva com el caos de ten
sions dinàmiques tan habituals en el pe
ríode precedent i d ’assolir l ’equilibri i la 
puresa recercats.

Un altre tret neoclàssic queda igualment 
il·lustrat: la mirada de l ’artista com a ar
queòleg de la història. Aquí, la ciutat port 
—Alexandriaf— té m onum ents d ’inspira
ció a la vegada greco-romana i egípcia, re
flex escènic d ’aquella simbiosi de cultures 
que l ’hel·lenisme havia iniciat, el circ romà 
té la grandesa imposant dels anys de l ’im 
peri i el vestíbul del petit palau té la grà
cia aèria, en les seves proporcions, que 
correspon a l ’ordre jònic. Abans de la Il·lus
tració, els mateixos edificis podien ser uti
litzats com a espais de la Grècia arcaica, 
del classicisme periclesià, de la R om a im 
perial o del període de la decadència i un 
mateix m ar podia ser el Mediterrani o els 
oceans asiàtics. A ra els escenògrafs afinen  
períodes, matisen detalls històrics i geo
gràfics i intercanvien documentació grà
fica. Només aleshores es decidiran per la 
inclusió d ’aquests lleons de pedra, d ’aquests 
capitells lobulats, d ’aquest obeliscpirami
dal, d ’aquests velàriums, d ’aquests xiprers 
i d ’aquestes tonalitats m alva i oliva de les 
plantes vora la mar.

Bonaventura Planella: terrassa monumental. Teatre de la Santa Creu, c. 1820

Josep Arrau i Barba: figurins, vers 1830
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LA PRESÓ,
ESPAI SUBLIMAT

Tema antic en la història del teatre —els 
misteris hagiogràfics medievals, per exem
ple, en són plens— la presó va rebre un nou, 
impuls en els textos teatrals del període 
neoclàssic i, en general, en la plàstica 
postbarroca, especialment a partir dels v i
sionaris i dramàtics plantejaments de Pi
ranesi, am b les seves Carceri, de 1761. Es
pai d'aplicació de la llei als qui es desvien 
de les normes, la presó tenia una especial 
ressonància pera un període centrat en Vor
dre i la raó i preocupat, en conseqüència, 
per la dinàmica del desordre i la irracio
nalitat.

Per al Teatre de la Santa Creu van p in 
tar presons —de vegades per a produccions 
concretes, però, més sovint, de repertori— 
Josep Lucini, Cesare Carnevali, Pau Ri- 
galt, Bonaventura, Joan i Josep Planella 
i Francesc Malató. Les mans són diferents, 
més depurades i inquietes unes, més tosques 
i maldestres d'altres. Totes sorprenen, però, 
per la predominança d'un element comú: 
els contrastos entre zones de llum  i d 'om 
bra, que introdueixen aquests espais per
fectam ent ordenats i evidents en una ne
guitosa i ja romàntica dimensió de misteri 
insondable, com si el que hi passa s'escapés 
al control de la raó, produint efectes de cli
ma emotiu que, en-el cas del superb i p ri
merenc esbós de Lluís Rigalt, assoleix n i
vells psicològics de vertigen.

La presencia d'elements precisos, com 
llits, argolles o cadenes, testifica la vo lun
tat realista comuna al neoclassicisme i al 
pre-romanticisme. Igualment, un tema re
current en diverses presons d'aquest període 
—la galeria superior am b baranes de 
fusta—fa  pensar en la difusió entre els es
cenògrafs, àdhuc a nivell internacional, 
d'uns esquemes compositius tòpics que be
neficiaven la identificació immediata i la 
penetració emotiva de les localitzacions per 
part del públic.

Joan Planella: interior de presó. Teatre de la Santa Creu, pels volts de 1840

Bonaventura Planella: La casa dels bojos. Teatre de la Santa Creu, devers 1820 Josep Planella: presó subterrània. Teatre de la Santa Creu, c. 1845
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Lluís Rigalt: vestíbul de presó. Teatre de la Santa Creu, 1835

Cesare Camevali: cel·la de presó. Teatre de la Santa Creu, pels volts de 1805 Francesc Malató: interior de presó, pels volts de 1845
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LA IDEALITZACIÓ 
DEL M Ó N  SUBTERRANI

La fascinació del públic davant dels llocs 
subterranis havia proliferat des dels anys 
en que el teatre barroc havia instituciona
litzat el locus horridus contraposant-lo al 
locus amenus. Enfront dels jardins deli
ciosos on la decoració esdevenia un pur ar
tifici decoratiu, les coves, en general infer
nals, eren un dels diversos espais sinistres 
on tenien lloc espantoses transformacions 
i una gran proliferació d'efectes especials.

L'esbós d 'un antre maligne de Lucini 
(probablement de Francesco) participa 
d'aquella antiga qualitat paorosa —terri
tori de monstres— que elpre-romanticisme 
començava a recuperar. A m b  el néoclassi
cisme, en canvi, la gruta va assolir una dig
nita t inèdita, aportada per la seva subli
mació com a espai heroic, no contam inat 
per les vicissituds anecdòtiques de la vida  
quotidiana. Tant si eren arquitectures im 
maculades excavades en la pedra i oblida
des al llarg dels anys com panteons ocults 
vigilats per una torxa sagrada, les coves van 
ser, en endavant, portadores de connota
cions emotives d'alguna grandesa peculiar.

Més encara que a les presons, l'absència 
d'una fo n t de llum  natural permetia als 
escenògrafs de desenvolupar llur saviesa en 
la distribució de les taques de llum  p in ta 
des, que tenien sentit en tant que referents 
dramàtics i, també, com a zones de com
pensació i equilibri plàstic i de dinamit- 
zació visual.

Giuseppe Lucini: interior de cova fantàstica amb llac. Teatre de la Santa Creu, c. 1805
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Interior de cova amb panteó atribuït a Bonaventura Planella. Teatre de la Santa Creu, cap al 1820
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LES MÀSCARES REIALS 
DEL NEOCLASSICISME

Deixeble de Pere Pau Montanya, el m i
llor alum ne dels germans Tramulles, Bo
naventura Planella va participar en els més 
importants muntatges teatrals i paratea- 
trals del prim er terç del segle XIX.

Quan Pany 1802 va dissenyar els carros 
i els vestits de la Màscara Reial am b que 
Barcelona va obsequiar Carles I V i  Maria 
Lluïsa de Parma, de visita a la ciutat, en
cara era alum ne de Vescola de Belles A rts  
de Llotja. Els gravats, posteriorment aco
lorits, ens mostren Vaparició de dos ele
ments nous, hereus del neoclassicisme: men
tre la temàtica de les carrosses rococó de 
Tramulles era bàsicament vegetal i floral 
i, de vegades, la mateixa estructura del car
ro desapareixia per convertir-se en una gru
ta o un prat am b cascada o una conxa m a
rina, aquí, els carros, o bé són simplement 
ornamentats, tot i m antenint benperfilats 
els seus contorns, o bé esdevenen arquitec
tures mòbils, com el castell am b Vescut de 
Catalunya. Els motius de les al·legories tra
dueixen, a la vegada, els ideals cívics nas
cuts de la revolució francesa, com el carro 
del lluminós Himeneu, acompanyat per la 
Glòria i la Felicitat Pública.

Vint-i-cinc anys després, Tarribada a Bar
celona de Ferran VII dóna motiu al m a
teix Planella d'usar un esquema similar 
però aquesta vegada presentat am b les or
namentacions internacionalment accepta
des de Testil Imperi i deixant entreveure 
les posicions nacionalistes posteriors a la 
caiguda de l'imperi napoleònic, reivindi
cades arreu durant el període: l'arc de Sant 
M artí ratifica la permanència de la Pau, 
entronitzada des de dalt de la seva carros
sa, vencedora de la Ira, del Furor i de la 
Mort, mentre que, des del seu temple clàs
sic —novam ent el carro arquitectònic— les 
deesses Minerva i Janus institucionalitzen 
—o reconeixen— la irrevocable dignitat de 
les parelles a l'espanyola, és a dir, metafò
ricament, de l'autonomia política i civil 
de TEstat.

c X v y r s  Z /  / / / ■ /  r / f í / t o  s jf . / .  A f/A tffM X ), y f  o ; /  r /  p r / / ; / s v -  / / /< /  t Z  < t f a / i w . f  , ' Z .

trZrJS. <Zi'Zr/.Z/t/ -,r. / /mm/a -.jj u/Müvtp ,r,•,>»/#///,n/t> ,Z  Z/ ///>//.y
-/. /y¿//r «¡,v /,/ úZ’-

<Z- /a  < Z

52  ROCOCÓ, NEOCLASSICISME I PRE-ROMANTICISME



Bonaventura Planella: dos grups de la Màscara Reial per a l’arribada de Carles IV a Barcelona, 1802
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Bonaventura Planella: dos grups de la Màscara Reial per a l’arribada de Ferran VII a Barcelona, 1827
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L’ALTERNATIVA 
QU OTID IANA

D urant les dècades del rococó i del neo- 
classicisme, Vinterès per les ciències biolò
giques i naturals suscitat per la Il·lustra
ció i, especialment, per l'enciclopedisme 
francès, va fer  que el món rural —espai pri
vilegiat per la natura— fos arreu objecte 
de l'atenció dels artistes. Aquest fenomen, 
un it a l'increment del costumisme en la 
narrativa i en la literatura dramàtica va 
fe r  que la masia i la casa.pairal passessin 
a ser localitzacions escenogràfiques fre 
qüents, com ho mostra el fe t que els deco
rats d'exterior de poble i de «casa blanca», 
és a dir, d'interior rural senzill, passessin 
a form ar part de la dotació de repertori ha
bitual en els inventaris escenogràfics dels 
teatres.

En relació am b la masia els espais més 
freqüents eren la cuina i el pati, els quals 
permetien als escenògrafs de realitzar una 
tasca de detallisme pintoresc i de fragm en
tar l'espai en diversos racons i nivells, so
v in t mitjançant escales, obrint a ix í el camí 
a la complexitat de planta que seria habi
tual en la segona m eitat del segle XIX.

Entre les cuines va ser m olt celebrada 
aquesta que va realitzar Carnevali, en la 
qual més tard Bonaventura Planella s'hi 
inspiraria per al decorat que va fe r  per al 
Teatre de Vinaròs. Q uant a l'interior de 
Bru, d 'un cromatisme adequadament ter
rós, datat per una altra mà com del 1820, 
la seva estructura va merèixer ser recupe
rada, cinquanta anys més tard, en un fa 
mós decorat de Soler i Rovirosa per a l'in 
terior de posada de La Magia Nueva.

Cesare Carnevali: cuina de masia. Teatre de la Santa Creu, vers 1805

Bonaventura Planella: cuina de masia. Teatre de 
Vinaròs, pels volts de 1830



Giuseppe Lucini: pati rural. Teatre de la Santa Creu, devers 1820

KWIM—  H  ; » P  II-
Giuseppe Lucini: interior de casa am b entresolat. Teatre de la Santa Creu, 
vers 1805
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Lluís Bru: interior de masia. Teatre de la Santa Creu, devers 1820
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EL JARDÍ,
NATURALESA ORDENADA

Per la seva mateixa essència, el ja rd í i 
el parc són llocs plens de fantasia i de sug
geriments evasius: la lleugeresa de Vaigua, 
l'exuberància de la vegetació, la simètrica 
ordenació dels seus espais, Vamplitud de les 
perspectives. Es, d'alguna manera, com la 
materialització d 'un som ni impossible, el 
del paradís dam unt la terra.

A l  primer terç del segle XIX, ja no es trac
ta de jardins artificials, com els que només 
existien en la fantasia dels escenògrafs del 
barroc, sinó de reductes de la natura autèn
tica, am b la flora vista am b els ulls rigo
rosos d 'un botànic, que s'equilibra en un  
harmoniós diàleg am b les estructures ar
quitectòniques i am b la seva ornamenta
ció de frisos, baranes, estàtues i garlandes.

El traç dels escenògrafs, com contagiat 
per la fluïdesa de les articulacions espacials 
i la lleugeresa de l'aigua, es fa  suau i viu. 
L'excepcionalitat d'uns espais que s'escapen 
als de la realitat quotidiana obre camins 
a la fantasia que, de vegades, es desborda 
en una lliure creació de verticalitats i pers
pectives impossibles, com en l'atrevit esbós 
de Pau Rigalt.

Josep Arrau i Barba: figurí, pels volts de 1830

Pau Rigalt: jardí monumental amb sortidor. Teatre de la Santa Creu, pels volts de 1820

Pau Rigalt: jardí monumental amb pèrgoles. Teatre de la Santa Creu, c. 1820
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Giuseppe Lucini: jardí monumental. Teatre de la Santa Creu, cap al 1805



L’EXOTISME
PRE-ROM ÀNTIC

H om  tendeix, equivocadament, a creu
re que durant els anys de vigencia del néo
classicisme va desaparèixer el colora les arts 
plastiques i a Vescenografia. En realitat, pel 
que fa  al teatre, on totes les ficcions troben 
cabuda, els mateixos artistes que van dis
senyar mausoleus i temples marmoris van  
fe r  seves, sense intoleràncies rígides, les re
cerques pre-romantiques que trobaven en 
els llocs llunyans i desconeguts el continent 
adequat dels somnis de realització ind iv i
dual dels protagonistes.

D ins d ’aquesta línia cal situar els esbos
sos d ’una producció assumida col·lectiva
m ent per B. Planella, P. Rigalt i F. Luci- 
ni, els quals, am b alguns elements comuns 
(la constància de draperies d ’embocadura 
i de cortines com a element de divisió de 
l ’espai o la importància atorgada als sos
tres historiáis i als forillos que deixen veure 
l ’exterior), ens remeten a VAràbia, a l ’ín 
dia o a u n  campament medieval, motivant 
una notable profusió temàtica i orna
mental.

D ’altra banda, un genere em inentm ent 
decoratiu i popular, el de les comèdies de 
màgia, derivació dels grans intermezzi 
am b transformacions ael prim er barroc, 
anava consolidant-se com ho prova el lloc 
d ’honor atorgat a El mágico de Servan en 
la programació del Teatre de Barcelona 
l ’any 1800. Minos y Bradamante, estre
nada l ’any 1815, jugava —potser am b el 
recurs a projeccions de llanterna màgina— 
am b aparicions de dracs i monstres a les 
fornícules o penjats del sostre. Una altra 
comèdia de màgia, Las píldoras del dia
blo, sintetitza en els seus figurins fantasio
sos, obra probable de B. Planella, l ’encís 
d ’un món d ’encantaments, representat per 
la bruixa, am b el de l ’exotisme decoratiu 
de civilitzacions llunyanes com les dels 
àrabs, xinesos i indis que clouen cada un 
dels tres actes.

k
Figurins de Las píldoras del diablo atribuïts a Bonaventura Planella. Teatre de la Santa Creu, vers 1820

Minos y Bradamante atribuït a Bonaventura Planella. Teatre de la Santa Creu, 1815 Saló de palau oriental abribuït a Francesco Lucini. Teatre de la Santa Creu, 
c. 1820
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Saló de palau oriental amb sortida al jardí atribuït a Bonaventura Planella. Teatre de la Santa Creu, pels volts de 1820

Interior de tenda reial atribuït a Pau Rigalt. Teatre de la Santa Creu, cap al 1820Rotonda de palau oriental atribuïda a Pau Rigalt. Teatre de la Santa Creu, devers 
1820
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DUES OPCIONS: 
HARMONIES 
I CONTRASTOS

Dos altres trets essencials de l'estètica del 
pre-romanticisme tenen a veure amb el pai
satge i el valor donat a la llum.

Q uant al prim er, el canvi esta en el fe t  
que la natura deixa de ser un mer embol
call de les vicissituds humanes per esdeve
n ir una entitat emotiva en ella mateixa , 
que opera com a ressò, però també com a 
origen, de les emocions dels personatges. 
Aquesta natura sentimental, densa o frà 
gil, silenciosa o enigmàtica, va trobar en 
Pau Rigalt i en Lucini uns excel·lents cop- 
sadors i intèrprets, que la van expressar en 
delicats paisatges de rius a la vora d'un po
ble o de boscos encisats.

La llum, d'altra banda, assolia progres
sivament un valor dramàticament expres
siu, al qual ja ens hem referit en parlar de 
les presons. El seu vehicle ideal eren els jocs 
contrastats de clars i foscos, que Pau R i
galt havia heretat de Camevali, el qual no 
en va era deixeble de les essències venecia
nes de Fontanesi i Gonzaga. Aquests con
trastos, però, no es lim iten només a vita- 
litzar em otivam ent els espais —com si 
tinguessin cor—, sinó que modulen el seu 
rigor plàstic i fa n  que les teles bidimensio- 
nals siguin dotades d'una notable construc- 
tivitat.

Pau Rigalt: avinguda amb estàtues. Teatre de la Santa Creu, devers 1820

Pau Rigalt: passadís de presó. Teatre de la Santa Creu, c. 1820
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TÈCNIQUES I TRUCATGES

El tema del teatre dins del teatre, que re
trobem al llarg dels segles, va ser tractat 
a l'òpera U n’awentura di Scaramuccia, 
de L. Ricci, on al darrer acte l'escenari ha 
de reproduir un teatre sencer, am b escenari 
i sala. El Teatre de la Santa Creu en va 
m untar un l'any 1837 am b decorats de B. 
Planella que utilitzaven la perspectiva com 
a eina insubstituïble per crear la il·lusió 
de profunditats inexistents. I  indirectament 
hi quedava clar que a l'escenari de l'antic 
teatre barceloní, en un m om ent en que co
mençaven a obrir-se nous teatres a la ciu
tat, hi cabia tot un teatre sencer. Més tard  
el públic en faria aquesta lectura quan, per 
a la mateixa obra, el Liceu va reproduir 
al seu escenari l'interior del veterà teatre 
de les Rambles.

La perspectiva a qué ens referíem va ser 
durant segles la base técnica fonam ental 
de tot disseny escenogràfic. A f id e  realitzar
ia am b el m àxim  rigor possible, la «Sala 
llarga» de l'esbós de Nicolau Planella, ne
bot de Bonaventura, am b sis bastidors per 
banda i un fons pla que form a am b els dar
rers bastidors dos petits vestíbuls, va ser de
senvolupada geométricament en el mateix 
dibuix, am b la particularitat que els bas
tidors eren retallats per poder-los col·locar 
a la seva distància real, a escala, convertint- 
se a ix í l'esbós en uns dels primers teatrins 
del teatre català.

Des que Sabbatini en va fe r  una prim e
ra codificació a la seva Pratica di fabricar 
scene e macchine ne’Teatri, l'any 1638, 
els efectes de tramoia eren sovint ben ele
mentals, com aquella explosió que enderro
cava un m ur (deguda segurament a Josep 
Planella, f i l l  de Bonaventura), per la qual 
cosa una part de la muralla, prèviam ent 
superposada i fixada am b frontisses, s'aixe
cava bruscament —mitjançant cordes i cor
rióles penjades dels telers— i deixava veu
re l'explosió pintada a sota i a la cara pos
terior de la peça en qüestió. E l soroll que 
es feia des de dintre dels bastidors o am b  
els instruments musicals de percussió i me
tall, ensems am b algun efecte de llum  m o
mentani, produïen un veritable impacte 
en els espectadors, que no sospitaven abans 
la trampa que se'ls amagava.

Nicolau Planella: desplegament perspectiu d’un decorat de sala llarga. Teatre de la Santa Creu, cap al 1850
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Bonaventura Planella: Un'avventura di Scaramuccia, de L. Ricci. Teatre de la Santa Creu, 1837

Enderrocament d’un mur atribuït a Bonaventura Planella. Teatre de la Santa Creu, pels volts de 1835



EL TELO DE BOCA 
COM A PROPOSTA 
DIDÀCTICA

Essent un element fonamental de l ’estruc
tura dels teatres a la italiana des del segle 
XVII, els telons de boca, que reforçaven 
am b la seva pujada o baixada el desenvo
lupament dramàtic dels actes i quadres de 
la representació, van assolir una pronun
ciada dimensió educativa sota el m ov i
m ent d ’ideals col·lectius i grandiloqüents 
que era el neoclassicisme.

El recurs, gairebé constant, de represen
tar-hi escenes i paisatges de la mitologia gre
ga, era ja una invitació a entendre l ’espai 
de la representació com una caixa de Pan
dora carregada de dons i valors morals, re
flex del m ón perfecte i Ideal dels déus. Més 
concretament, sovint l ’escena selecciona
da entre les que traduïen l ’auréola que irra
diava de l ’Olimp, era la d ’Apol·lo am b les 
Muses o am b el cavall Pegas. Era, en con
seqüència, el teatre com a confluència de 
les arts, com en el teló de J. Lucini per a 
la reforma del Teatre de Barcelona, l ’any 
1806, teatre pel qual més endavant B. Pla
nella en dissenyaria d ’altres am b bellíssims 
ors i blaus estil Imperi.

El caràcter mitològic esmentat dels telons 
de boca neoclàssics es fa, però, més evident 
encara, per la inclusió, que els caracterit
za, de rètols, garlandes o medallons am b  
textos que són tot un repertori d ’encarca
rats principis. A ixí, al teló de 1806, se sin
tetitza la fin a lita t del teatre com a art de 
la imitació: copiar al hombre para me
jorarle del genio imitador es el objeto.

De vegades els teatres exhortaven als va
lors cívics o se’n feien ressò. A ixí, el de 1814, 
acabada la guerra de la Independència, 
deia:
Ingenio español /  remonta tu vuelo /  
hasta donde el Sol /  señorea el cielo. /  
Conservar procura /  decoro y verdad, 
/  que así se asegura /  la inmortalidad. El 
de 1820, obra de B. Planella, que sembla 
voler fe r  una exaltado de Barcelona (ales
hores victoriosa en la batalla constitucio
nal) deia: Reíd, cantad con noble y dul
ce acento, /  el crimen tiemble y la virtud 
loemos. /  De Iberia el genio por la he
roica fama /  ya libre vuela y a Barcino 
aclama.

Es indubtable, però, que, apart del seu ús 
ògic i de la seva funcionalita t escè

nica, la seva funció estrictament ornamen
tal va fe r  que els telons la boca constituïs
sin algunes de les més belles realitzacions 
plàstiques d ’aquest període.

Giuseppe Lucini: teló de boca. Teatre de la Santa Creu, 1806

Bonaventura Planella: fragment de teló de boca per al Teatre de la Santa Creu, 1820

• jpv
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Teló de boca atribuït a Bonaventura Planella. Teatre de la Santa Creu, vers 1815
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Les parts de Vescenari a la italiana

L’escenari del teatre a la italiana, alxjual des del barroc anava des
tinada l’escenografia de telons i elements pintats, és una complexa 
unitat orgànica en què les diferents zones funcionen amb una per
fecta articulació mútua, tant en el pla dels moviments horitzontals 
com en el dels verticals, i constitueix un mecanisme integral im
mens i únic.

En aquest espai de gran versatilitat podem considerar tres zones 
superposades i rigorosament interconnectades, de manera que el que 
succeeix en cada una d’elles repercuteix normalment en les altres: 
la fossa, l’escena i els telers.

L a  fossa
S’anomena així l’espai situat sota les taules, que pot tenir entre 

un i tres pisos o-nivells. Serveix per a l’apuntalament subterrani de 
peces grans plantades damunt les taules, les quals de vegades han 
de tenir mobilitat, per desplaçar-se, inclinar-se fins a quedar tomba
des, etc. i, molt especialment, per desar-hi i preparar les peces que 
a través de les obertures o escotillons han de pujar verticalment a 
l’escenari o baixar-ne a teló tancat o a la vista del públic. A més 
de les peces escenogràfiques, de vegades molt complexes —com les 
apoteosis finals de les comèdies de màgia—, per les obertures pugen
0 baixen els personatges que fan aparicions des del món subterra
ni o que hi desapareixen.

Aquestes pujades i baixades d’elements escenogràfics o de perso
nes es fan mitjançant plataformes o ascensors, anomenats també es
cotillons, que han de tenir la mateixa mida que les corresponents 
obertures a fi de coincidir-hi. Els ascensors i les plataformes es des
placen verticalment per procediments mecànics tais com politges, 
contrapesos, cabrestants, tambors cilíndrics, etc. —que progressi
vament han estat automatitzats— i també es desplacen horitzontal
ment dins la mateixa fossa per deixar lloc als altres elements que 
més tard han de pujar per aquella mateixa obertura o per altres ober
tures situades en un altre indret de les taules.

Una altra funció de la fossa és proporcionar l’equilibri necessari 
acústic: la fondària de la fossa permet, en efecte, que operi com a 
caixa sonora. La recerca d’una profunditat ideal, al més a prop pos
sible de la que correspon a l’alçada dels telers a fi de garantir una 
millor compensació de les ressonàncies, feia que els teatres més im
portants disposessin d’un segon i tercer nivell de fossà' i, a sota de 
tot, d’una fossa d’aigua.

L'escena
De mides i proporcions variables, la part central d’aquest espai 

integral que anomenem escena es pot dividir mentalment en una 
gran zona (cúbica o bé apaisada, com un prisma rectangular) visi
ble al públic, on es col·loca l’escenografia. L’amplada visible de l’es
cena coincideix amb la de l’arc d’embocadura del teatre; a més, però, 
l’escena consta de tres zones lliures (una de posterior i dues de late
rals, generalment en forma de passadissos més o menys espaiosos 
anomenats «desembarcadors») ocultes a la vista del públic, on els 
actors fan mutis i els maquinistes, els il·luminadors i la resta de res
ponsables segueixen el curs de la representació, incidint-hi quan cal.

Fins fa ben poc, la plataforma de l’escena —les taules— es cons
truïa lleugerament pendent, amb una alçada a la part posterior del 
quatre o cinc per cent de la seva fondària (és a dir, per cada metre 
hi havia una elevació de quatre o cinc cm). La finalitat era de garan
tir la visió del cos sencer dels actors quan es desplaçaven cap enrere
1 reforçar els efectes òptics de les perspectives pintades en la succes
sió de bastidors, rompiments i teló de fons, projectant-les cap a una 
distància més gran.

Podem considerar el cub escènic visible dividit —de forma imagi
nària— en seccions transversals a manera d’estrets paral·lelepípedes 
frontals als espectadors, que uneixen seccions de la fossa amb les 
equivalents dels telers, i estan col·locades una darrere l’altra, paral·le
les al públic de la platea i entre elles. Aquestes seccions imaginàries 
s’anomenen caixes i en els teatres grans tenen una amplada aproxi
mada d’1,40 m. Damunt les taules de l’escena, les caixes determi-

Esquema de J. Mestres Cabanes, de 1958, al·lusiu a les parts i els elements de 
l’escenari convencional. 1, Escena. 2, Fossa. 3, Teler, a, Llotges laterals, 
b, Orquestra, c, Coverol de l’apuntador, d, Bateria, e, Marc d’embocadura, 
f, Guardamalles. g, Teló de metall, h, Cortina de pluja, i, Teló de boca. 
j, Mantell mòbil o d’Arlequí. k, Pont lluminós principal. 1, Varals o torres 
lluminoses. 11, Draperies. m, Llotges-banyera. n, Caixes, o, Ponts lluminosos 
supletoris, p, Erços. q, Ciclorama. r, Graella o pinta, s, Ponts o galeries, t, Estaques

nen realment una divisió en franges paral·leles successives. Cada una 
d’aquestes franges, anomenades genèricament corredores, també està 
subdividida en dues més, com carrers contigus, un de més ample 
(al voltant d’l m) i l’altre de més estret (d’uns 40 cm) que recorren 
la superfície visible de l’escenari d’un extrem a l’altre i que es po
den obrir, connectant directament l’escena i la fossa.

En efecte, les fustes d’aquests carrers amb què estan dividides les 
taules no són fixes i d’una sola peça, sinó que estan formades per 
peces juxtaposades i movibles —les trapes en els carrers amples i 
les «trampilles» en els estrets— que es poden desmuntar i formar 
obertures, en un disseny de gran perfecció i sofisticació tècnica. Hi 
pot haver un nombre limitat d’obertures, col·locades estratègica
ment al llarg i al fons de l’escenari a fi de permetre aparicions i desa
paricions, o pujades i baixades d’aplics escenogràfics, però també 
pot ser que tota l’amplada i fondària de les taules sigui desmunta
ble. En aquest cas, la plataforma escènica queda foradada i només 
és travessada per les guies de fusta més dura o, posteriorment, de 
ferro, que delimiten els diferents carrers, les qualsí d’aquesta mane
ra, fan d’estructura de suport de les diferents trapes. Les guies tam
bé es poden enretirar parcialment o totalment i en aquest cas el ter
ra de l’escena queda totalment obert: un gran forat practicable pel
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Secció longitudinal del Gran Teatre del 
Liceu, segons els plànols de Josep Oriol 
i Mestres per a la reconstrucció del 1862

Planta de l’escenari del Teatre Líric, 
projectada per Soler Rovirosa l’any 1881. 
S’hi veuen els carrers transversals, de dues 
amplades, on anaven les trapes i 
«trampilles»

qual es poden pujar des de l’espai inferior conjunts escenogràfics 
complexos i voluminosos.

Les guies esmentades operen a manera de vies per les quals es po
dien fer lliscar els bastidors o aplics que anaven muntats sobre rodes 
que s’hi encastaven i es desplaçaven lateralment.

Els carrers més estrets, que s’alternen amb els amples, donen una 
denominació numèrica a les caixes, ja que damunt seu es planten 
les peces escenogràfiques. En relació amb aquests carrers, els esce
nògrafs indicaven que un bastidor, un aplic, un teló, etc., havia d’anar 
col·locat, per exemple, «a la primera caixa», «entre la tercera i la 
quarta» o «de la quarta a la segona», referint-se en aquest darrer cas 
a les peces que anaven plantades obliquament.

L’escena, a la seva part oculta, és també el lloc on es col·loca una 
bona part de la maquinària tradicional de trucatges. Entre la dota
ció pràcticament invariable d’un escenari hi havia, entre d’altres, 
les diferents màquines que simulaven el vent, els trons i altres so
rolls. Cada un d’aquests i d’altres fenòmens es podia reproduir per 
procediments diversos. El vent, per exemple, mitjançant un torn 
que girava per mitjà d’una maneta i fregava una lona tot variant 
el so segons la velocitat de gir i la intensitat de fricció; el tro, amb 
una planxa metàl·lica que es feia vibrar sacsejant-la des d’un extrem, 
etc.

Els telers
L’espai situat damunt del cub escènic visible al públic s’anomena 

teler. La seva alçària ideal és entre dues i tres vegades la de l’arc d’em
bocadura, a fi que els telons hi puguin penjar sense que es vegin 
des del fòrum. El seu element fonamental és la graella o pinta, col·lo
cada a la part més alta, a una distància tal del sostre que permeti 
circular pel damunt seu als tramoistes. Es tracta d’un conjunt de 
taulons de fusta paral·lels, a una distància ideal d’uns sis centíme
tres entre ells, fixats als murs laterals de l’escenari. A les estretes 
franges delimitades pels taulons engraellats, s’hi col·loquen les cor
rióles per on llisquen les cordes que sostenen i graduen l’alçada de 
les barres a les quals es lliguen les peces dels decorats que hi pengen: 
telons, rompiments, bambolines, cametes, càmeres negres, elements 
corporis, etc. La longitud de les barres és lleugerament superior a 
la de les guies que marquen les caixes damunt les taules.

Les cordes que permeten el desplaçament vertical de les barres 
quasi sempre són tres (de vegades cinc) independentment de l’am
plada de les peces que hi pengen, a fi que sigui més fàcil de donar-los 
una horitzontalitat perfecta. Les tres cordes conflueixen en un ma
teix lateral, des d’on les barres es tiren amunt i avall amb l’ajut de 
contrapesos (generalment sacs de sorra o peces de ferro), fins a ser

fixades a les estaques o travesses col·locades a les baranes dels ponts. 
En relació amb la major o menor proximitat al pont des d’on es 
recullen, les tres cordes reben els noms de curta, mitjana i llarga 
(a les quals cal afegir les centre-curta i centre-llarga, si en són cinc).

Els ponts són passadissos elevats, superposats en diversos pisos 
i fixats, com a mínim, en un mur lateral de l’escenari, als quals s’ac
cedeix per escales exteriors o bé clavades a la paret. Pot haver-n’hi 
a cada un dels dos laterals i, fins i tot, al mur del fons i al que 
hi ha damunt l’arc de l’embocadura. Aquests ponts permeten d’anar 
d’uns passadissos laterals a uns altres i accentuen la fluïdesa de ma
niobra dels maquinistes.

Quan no hi ha representació, les barres sostenen els telons que 
hi pengen, immòbils; així, el teler constitueix l’arxiu o magatzem 
durant el període d’una producció determinada.

Algunes de les barres també serveixen per penjar-hi els focus que 
produeixen llum zenital —vertical o obliqua— damunt les taules.
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Les peces del decorat tradicional
L’escenografia tradicional està formada d’un gran nombre de pe

ces bidimensionals de tela, cartró o paper, de mides i formes diver
ses, pintades de manera que representen els llocs on s’esdevé l’acció 
dramàtica i que, segons els casos, es pengen de les barres del teler 
o es planten damunt les taules. Són els telons (curts, de fons o de 
rompiment), els laterals, els frontals, els visuals, les bambolines, les 
fermes, les estores, els aplics i els practicables.

Els telons
La peça base, tant per la seva aparició històrica com per la utilitat 

funcional, és el teló, que és una gran superfície rectangular tesada 
mitjançant llistons situats a dalt i a baix (el llistó inferior es fixa amb 
claus a les taules), a la qual es va afegint, progressivament, la resta 
de peces, sempre en relació amb ell. Hi ha tres variants de teló: el 
curt, el de fons i el de rompiment.

Els telons curts es caracteritzen perquè duen pintada la totalitat 
de la representació escenogràfica, sense cap altre element que la com
plementi o que s’hi refereixi. Simplement, els actors actuen davant 
del teló, com ja passava en els vells temps de la comèdia de l’art. 
Posteriorment, quan els escenaris es van fer més fondos i els plante
jaments escenogràfics més complexos, els telons curts permetien de 
seguir el curs de la representació a la franja anterior de l’escenari, 
mentre al darrere els maquinistes preparaven el decorat del quadre 
següent.

Quan els telons curts representaven arquitectures havien de con
tenir tota la perspectiva pintada, ja que en aquest cas no anaven acom
panyats de peces laterals que la iniciessin d’una manera realment 
espacial. Per això els escenògrafs hi desenvolupaven una especial 
mestria, com també aconseguien el màxim realisme possible en la 
pintura dels objectes que s’afiguraven penjats o col·locats al davant, 
però que, en realitat, estaven pintats en relleus de trompe-l’aeil. Pre
cisament per l’habilitat que mostraven en la doble ficció de falses 
distàncies i falsos relleus, molts d’ells van arribar a ser considerats 
veritables obres mestres, fins al punt de ser premiats en importants 
certàmens artístics.

Els telons de fons tanquen l’escenari pel darrere. Si bé contenen 
la part central de la il·lustració escenogràfica, són complementats 
pel contingut icònic de les altres peces, especialment dels successius 
laterals i bambolines (o dels rompiments) i els aplics.

De vegades, en lloc de ser superfícies totalment compactes, els te
lons de fons tenen petites obertures, com portes, finestres, arcs, ori
ficis naturals (per exemple al fons dels decorats de les grutes), etc. 
que deixen veure el que hi ha al darrere. Els forillos són els petits 
telonets, penjats o plantats, situats més al fons, que tapen aquelles 
obertures i il·lustren els llocs que s’afigura que estan situats al fons 
de tot.

Una modalitat poc freqüent però molt espectacular de teló de fons, 
fruit ja del realisme postromàntic, eren els panorames. Es tractava 
de llargues teles (fins de cent metres) enrotllades i plantades a ma
nera de cilindre vertical en un lateral del fons de l’escenari fora de 
la vista del públic. A l’inici d’un acte estaven desenrotllades només 
en la mida necessària per tapar el fons de l’escena, com si fossin un 
teló de fons normal. En un moment donat, i normalment coinci
dint amb el trasllat del protagonista d’un lloc en un altre de molt 
llunyà, el teló començava a ser corregut cap a l’altre extrem lateral 
on era enrotllat en un altre cilindre. En el cas de les òperes, els te
lons panoràmics corrien a diferents velocitats, d’acord amb el dis
curs musical. D ’aquesta manera apareixen ininterrompudament els 
llocs que s’afigura que travessa l’actor —que es desplaça lentament— 
fins a arribar a la seva destinació. Un exemple ens el donen els dos 
panorames de Parsifal, en què el protagonista, des de llocs diferents, 
arriba en dues ocasions al temple del Graal.

Els rompiments són telons que han estat retallats i buidats per 
la part central i inferior a fi de fer-los transitables i emmarcar 
harmoniosament l’acció amb diversitat de solucions formals pels 
costats i per dalt; substitueixen l’antiga juxtaposició poc versàtil de 
franges verticals (els bastidors laterals) amb franges horizontals su
periors (les bambolines). Amb unes formes retallades molt lliures

Esquema de J. Mestres Cabanes, de l’any 1958, amb els elements del decorat 
tradicional, a, Peça lateral, b, Visual, c, Teló de fons (o, més alt, ciclorama). 
d, Rompiment. e, Bambolina, f, Bastidor lateral, g, Ferma, h, Forillo. i, Cameta. 
j, Aleta, k, Aplic. 1, Plafó de sostre. 11, Practicable, m, Estora.

a l’interior i sovint amb calats que permeten de veure el que hi ha 
més enllà els rompiments, col·locats successivament un darrere l’altre 
amb el teló de fons al final, són la millor manera que va trobar el 
romanticisme per configurar la intricada textura d’un bosc, d’una 
cova, d’un gran saló amb arcades, volta i columnes, d’una pèrgola, 
d’un jardí i de tantes altres localitzacions on les parts altes assolei
xen una importància rellevant. Quan els calats d’un rompiment o 
de qualsevol altra peça són molt fins, cal protegir-ne la fragilitat, 
la qual cosa es realitza, generalment, enganxant al darrere peces de 
tul o de tarlatana, que a distància operen com a transparents.

Laterals , fro n ta ls , visuals i bam bolines
L’efecte dels rompiments s’havia assolit anteriorment mitjançant 

dos tipus de peces fragmentades que posteriorment, i especialment 
en els muntatges escenogràfics que no recerquen el realisme, han 
continuat vigents: els laterals i les bambolines.

Els laterals són les franges de decorat vertical que es col·loquen 
als dos costats de l’escenari amb una successió que va des d’una fins 
a, de vegades, més de sis per banda i que, pintades i adequadament 
retallades pel costat que mira l’escena, complementen el teló de fons 
en la representació del lloc de l’acció: un bosc, façanes de cases, pa
rades de mercat, barques de pescadors, etc. Col·locats durant el pri-
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Teló curt de Soler Rovirosa per al Pretori de La Passió, al Liceu, l’any 1869 Aplic de Soler Rovirosa per a Les cent verges, de 1873, que 
mostra el bastiment en què està embarnillat

mer barroc en disposició trapezoidal, amb el costat petit del trape
zi al fons de l’escenari, el segle XIX va consolidar-ne la plantació en 
rectangle.

Ja siguin de tela o de paper, els laterals poden penjar simplement 
del teler, amb un llistó de fusta a dalt i un altre a baix (aleshores 
s’anomenen cametes) o poden anar muntats damunt un bastidor 
de fusta de forma vertical que els confereix solidesa i els permet de 
ser plantats sobre les taules. Per extensió, en aquest cas reben el nom 
de bastidors.

De l’operació de muntatge de la tela o del paper pintat sobre el 
bastidor de fusta se’n diu embarnillar. Aquest muntatge pot ser per
manent (a la francesa) amb el bastidor de fusta específic per a la for
ma pintada, o provisional (a la italiana) amb bastidors de fusta es
tàndards als quals s’enganxen les teles o els papers amb gavarrots, 
per poder desclavar-les un cop acabada la funció, sistema especial
ment útil en períodes de gires.

Els bastidors poden plantar-se frontalment als espectadors o bé 
obliquament, segons que convingui. Poden ser senzills, és a dir, cons
tar d’una sola peça plana, o compostos de dues peces que formin 
angle. En aquest cas una de les peces es planta frontalment i l’altra 
queda obliqua, totes dues a la vista del públic. La finalitat dels basti
dors, a més de contribuir, juntament amb els altres elements esce
nogràfics, a representar el lloc desitjat, és d’ocultar de la vista dels 
espectadors asseguts als laterals del teatre l’espai dels extrems late
rals de l’escenari, ocupat pels actors que fan mutis o pels maquinis
tes i altres responsables de la representació. A més, entre bastidors 
també es poden situar els focus que projecten llum lateral sobre l’es
cena, pervivència molt perfeccionada dels antics varals, llistons ver
ticals de fusta amb diverses espelmes o cassoletes d’oli i de metxa 
i, molt més tard, de gas, col·locades una sobre l’altra, des d’on diri
gien la llum a l’escenari.

Seguint el costum del teatre de Lluís XIV, en el qual s’identificava 
el lloc de col·locació dels bastidors amb la zona que definien —cóté 
court i cóté jardín—, els bastidors dels teatres barcelonins també por
ten en els plànols dels escenògrafs els costats que els identifiquen: 
Rambles i Trencaclaus (Teatre Principal), Jardí i Rambles (Liceu), 
Gràcia i Barcelona (Líric o Novetats), etc.y o simplement dreta i 
esquerra, ja que a causa del desnivell de l’escenari, quan es planten 
obliquament, els bastidors laterals no són intercanviables.

Hi ha, també, bastidors més amples que entren cap als espais cen
trals de l’escenari, normalment per representar façanes o murs, que 
reben el nom de frontals o visuals, segons que estiguin en disposi
ció paralel·la o obliqua a les caixes. No cal dir que qualsevol basti
dor, lateral, frontal o visual, pot tenir obertures (portes, finestres, 
reixes, arcades...) darrere de les quals sempre hi ha plantat el telonet 
o forillo corresponent.

Al cantó no visible des de l’escenari, els bastidors sovint hi tenen 
una prolongació no pintada que forma angle, anomenada aleta, que 
serveix per a dues coses: per apuntalar millor la solidesa dels basti
dors i per impedir l’aforada dels espais interiors de l’escenari.

Les bambolines són les franges horitzontals penjades dels telers 
que, en general, corresponien a cada parella de bastidors i estaven 
pintades amb els temes corresponents a aquests per tal de completar-

Sèrie de bastidors laterals de Lluís Rigalt, de l’any 1850, per a una escenografia 
urbana
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Les peces del decorat tradicional

Panorama J ’Olegucr Junyent per 
al Parsifal del 1913, en la versió 
miniaturística de Jaume Respall

Esbós de Domènec Soler amb un 
penyal practicable

los (per exemple, simulant branques i fullam d’arbres damunt de 
bastidors de bosc) o amb un tema contigu (el sostre d’una habita
ció, les veles d’un vaixell o, simplement, el cel, un tema molt fre
qüent).

Les bambolines no estaven reforçades amb una estructura embar- 
nillada al darrere, sinó que havien de ser lleugeres, ja que penjaven 
amb cordes de la part superior de l’escenari. De la mateixa manera 
que els bastidors, tenien una funció ocultadora, en aquest cas de les 
parts altes de l’escenari on s’amagaven els telons i els diferents en
granatges de la tramoia. Alhora servien per ocultar els «erços», o 
tires de fusta horitzontals amb bombetes col·locades a distàncies re
gulars per a la il·luminació zenital de l’escenari.

Ferm es, estores i aplics
Les fermes són peces de decorat, d’una forma predominantment 

horitzontal, que, embarnillades, es planten en diversos llocs i en 
diferents direccions damunt de les taules. Com el nom indica, ser
veixen per tancar sectors d’extensió vista d’un conjunt escenogrà
fic, i constitueixen l’element que, juntament amb els aplics, contri
bueix més a aquella fragmentació de l’espai que, per tal d’assolir una 
ficció de la realitat, tant buscava el realisme postromàntic.

S’utilitzaven per representar els matolls a la vora d’un riu, els ro
cams d’un paratge abrupte, les tanques d’un jardí obert al carrer 
i, en general, qualsevol element de multiplicació de seccions en la 
superfície escènica.

Les estores eren utilitzades en les produccions més importants. 
Els escenògrafs pintaven aleshores el terra en un immens tapís que 
reforçava notablement el realisme de l’escenografia: terres de prat, de 
saló amb estores, de bosc amb els raigs del sol entre les branques, 
de carrers empedrats, del camí camperol que s’enfila per un turó...

Els aplics són totes les peces que s’uneixen a una altra com a com
plement: una barana, un porxo, una garlanda de banderes o de fa

nals entre els arbres, un rètol que sobresurt lateralment damunt la 
porta d’una posada, etc. També reben aquest nom aquelles peces 
exemptes que són plantades en un lloc o un altre de les taules per 
enriquir icònicament un decorat determinat. Aquests darrers tipus 
d’aplics reben també el nom de trastos; com a exemple de trastos 
podem esmentar arbres, creus de terme, ponts, pallers, carros, glo
rietes, pous, mostradors, fonts monumentals, obeliscos, pedestals 
amb estàtues, etc. Els aplics estan embarnillats damunt d’una estruc
tura de fusta per assegurar-ne la solidesa i es planten per mitjà d’es
caires de fusta o de ferro anomenats rems.

Els practicables
En teatre, es diu practicable qualsevol lloc pel qual puguin passar 

els actors. Així, una porta pot ser fingida o bastida de manera rudi
mentària només per crear una aparença de realitat o pot ser practi
cable perquè s’obri i es tanqui quan s’hagi d’usar. D ’una manera 
més estricta, però, aquest terme es reserva a llocs pels quals els ac
tors han de passar i que estan en un pla diferent del de les taules, 
per exemple, un passadís elevat. De vegades no cal que els llocs ele
vats siguin practicables, n ’hi ha prou que això sigui simulat, amb 
les peces del decorat col·locades de manera que s’imiti l’estructura 
real. Sovint, però, s’hi ha de transitar. I el mateix passa amb una 
terrassa o un mirador al fons d’una escalinata, una simple escalina
ta, un penyal des d’on una protagonista es llança al buit, una cober
ta de vaixell, una torre d’un castell a la part superior de la qual té 
lloc una lluita, un pont transitable, una finestra o un balcó elevats, 
una plataforma elevada d’atac per a una batalla, un turó pel qual 
baixa un carro...

Tots aquests llocs practicables, fingits icònicament amb aplics de 
tela o de paper pintat, necessiten una estructura sòlida al darrere 
—el practicable en sentit literal— que permeti de pujar-hi sense que 
es vegi. En alguns casos, però, la cara exterior del practicable forma
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part del decorat mateix, com és el cas de les escalinates, les terrasses, 
les cobertes de vaixell...

Els practicables també van proliferar amb el romanticisme i, so
bretot, amb el realisme, com a instruments de conquesta de la ver
ticalitat i de la multiplicitat dels llocs de l’acció i, també, simple
ment pel seu impacte dinàmic i plàstic.

Poden ser de formes molt diverses. Les més freqüents són les ram
pes, els graons, els ponts, les plataformes elevades i els prismes qua
drangulars més o menys elevats amb una plataforma a dalt, a la qual 
s’arriba per mitjà d’unes escales col·locades darrere del decorat, o 
incloses en la seva estructura mateixa.

Element de gran eficàcia escènica, el practicable serà posterior
ment despullat del seu component de ficció —les teles pintades del 
davant, amb les localitzacions escenogràfiques— i esdevindrà un ele
ment de la plàstica teatral amb dret propi, especialment a partir de 
les arquitectures rítmiques del teatre d’orientació simbolista i de les 
complexes estructures abstractes de l’escena constructivista.

Decoracions tancades
Una organització diferent de moltes de les peces precedents i es

pecialment de les visuals, frontals i telons de fons, permet de repre
sentar les escenes d’interior eliminant l’antiga convenció assolida 
per peces successives pintades amb continuïtat perspectiva de mo
tius, sempre d’escassa versemblança.

L’articulació de frontals i visuals diversos, ben travats entre si, 
uns col·locats frontalment i els altres amb diferents obliqüitats, uns 
de més amples i uns altres de més estrets, permet de realitzar esce
nografies d’estructura trapezoïdal o poligonal, de vegades de planta 
regular i molt simple o bé formant nombrosos racons que conferei
xen gran vivacitat a l’escena. Augmenten la vivesa els martells o es
tructures que sobresurten (xemeneies, grans pilastres) i que creen 
una major complexitat de la planta i, evidentment, elsfonllos plan
tats darrere de les obertures (un jardí des d’una finestra o una cuina 
des d’una porta d’un menjador, per exemple)..

Les decoracions tancades es completen amb els sostres, que són 
peces pintades i embarnillades, col·locades horitzontalment o amb 
una determinada inclinació (cap a un costat, cap enrere...), suspeses 
dels telers al damunt de les diferents parets verticals.

D ecorat de cam bra
L’antinaturalisme de començament del segle XX va portar alguns 

directors teatrals a suprimir totalment els fons i els laterals pintats 
a fi de disposar al voltant de l’escenari cortinatges de colors neutres
0 negres, davant dels quals es col·locava el mobiliari de la represen
tació o algun mínim aplic escenogràfic, sovint d’intenció sintètica. 
Aquest escenari amb cortines, sense connotacions precises, s’ano
mena decorat de cambra.

C úpula  F ortuny i cicloram a
La necessitat de representar el fons i les parts superiors de l’at

mosfera com un espai net i continu (un efecte que les successives 
bambolines de cel sobreposades als telons, igualment pintats de cel, 
assolien d’una manera maldestra), com també la necessitat de re
produir de manera versemblant els canvis de formes atmosfèriques
1 de gradació lumínica van portar Marià Fortuny i Madrazo, fill del 
gran pintor reusenc i escenògraf de prestigi internacional, a desen
volupar una mitja cúpula que va muntar per primera vegada a París 
l’any 1902.

A manera d’un gran absis amb volta de tela tibant, la cúpula crea
va a sobre, al darrere i al voltant dels actors la sensació de volta de 
cel i permetia de produir la il·lusió d’efectes atmosfèrics sorprenents 
i graduals (la matinada, el ple dia, la borrasca...) mitjançant la pro
jecció damunt seu de llum acolorida indirecta i de diapositives.

La Cúpula Fortuny, costosa i de difícil implantació, va ser substi
tuïda pels ciclorames —immenses teles en semicercle molt obert 
col·locades al fons de l’escenari— els quals, per un cantó, impedei
xen que se’n vegin els angles posteriors i, per un altre, permeten 
també la projecció de llum i d’imatges fixes o mòbils, simultànies 
o successives, que es fonen en d’altres, etc.

En les produccions contemporànies els ciclorames són usats, igual
ment, per a la representació amb projecció d’altres tipus de figura
cions: fons paisatgístics, arquitectònics, objectuals, collages, etc. i tam
bé sense cap mena de finalitat imitativa, és a dir, com a pantalla 
neutra, buida de tota connotació precisa.

Ferma d’una escenografia de jardí 
de Salvador Alarma
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N o  hi ha una solució de continuïtat estricta, però a la quarta decada del segle XIX les progressives manifestacions 
del que hem anom enat pre-romanticisme es defineixen plenament. E l romanticisme, un complex entram at de fenò 
mens, desenvolupa els seus primers manifestos i la nova visió del m ón que comporta —des de l'interior i com a 
lliure manifestació de la subjectivitat enfront de les normatives— i assoleix hegemonia. Si bé no és vàlida l'oposició 
raó-emoció referida al b inom i neoclassicisme-romanticisme, si que és cert que enfront d 'un predom ini emotiu d'allò 
que és racional (l'ordre, almenys aparent) es manifesta un predom ini emotiu del desordre i la turbulència.

En la seva traducció a l'escenografia s'inaugura am b el romanticisme un vast període que tindrà la seva evolució 
natual fin s  a començament del segle XX, en obrir-se cam í nous plantejaments estètics, però que, anacrònicament, 
continuarà produint els seus fru its  fin s  a la dècada dels cinquanta.

D ins de l'ample m ovim en t que ara considerem i que s'erigeix en un dels més interessants i fructífers de l'escenogra
fia  catalana podem considerar dues fases que evolucionen l'una cap a l'altra, quasi imperceptiblement, sense solució 
de continuïtat, malgrat que podem percebre'n una frontera m útua cap als anys 1868-1870, m om ent en què un  
mateix plantejament, el del romanticisme, que observa l'exterior des de la tumultuosa experiència interior, comen
ça d'assolir posicions d'objectivitat que permeten de qualificar-lo ja de realisme. O  millor, de realisme (post) rom àn
tic. No es tracta d'una reacció o d 'un canvi programàtic, de la segona fase respecte de la primera, sinó d'un desplaça
m ent de prioritats a l'interior del mateix quadre general dels valors i de les preocupacions ja existents des de 1835-1840. 
Cada escenògraf en concret, però, assumirà preferentment, en la seva obra posterior a 1870, una continuïtat de 
l'esperit de la primera fase (romàntica) o un decantament envers posicions més puram ent descriptives (realistes).

La turbulència i independència d'esperit dels artistes que inicien aquest gran període té un context històric, que 
ens ajuda a situar-la. A m b  la m ort de Ferran VII i la victòria liberal del 1833 s'inicia a Catalunya una etapa dinà
mica protagonizada per una burgesia que començava a enriquir-se. En el marc dels governs moderats o progressistes - 
liberals de la regència de M. Cristina de Borbó i del regnat d'Isabel II, la creixent mecanització de les indústries, 
la creació de societats per a la fabricació i el subm inistram ent de la llum  de gas i l'emissió de valors que cotitzen 
a borsa són elements fonam entals d'uns anys que han estat qualificats de «somni dels emprenedors». A  aquest esperit 
emprenedor i d inàm ic correspondrà, també, l'enderrocament de les muralles de Barcelona, el 1854, que permetrà 
a la ciutat d 'expandirse —el seu Eixample— sense traves urbanes.

D avant de l'absolutista intransigencia dels carlins i dels sectors més reaccionaris del catolicisme, els liberals de
cretaren, el 1835, la desamortització dels béns eclesiàstics i, el 1837, el retorn a Barcelona de la Universitat que Fe
lip V  havia confinat a Cervera.

C ulturalm ent s'entra també en un període dinàmic. D ins del sentim ent nacionalista general que es respira a 
Europa després de la política imperialista napoleònica, Catalunya vol retrobar, igualment, les seves arrels i iniciar 
el procés de la seva recuperació, no sols econòmica, sinó tam bé política. L 'O da a la Pàtria d 'Aribau veu la llum  
pública el 1833 i el nom  de la revista que la publica —El Vapor— connota, a la vegada, aquesta mateixa idea 
de dinam ism e i de força generadora. La segona de les revistes que vehicularà la ideologia romàntica apareixerà 
dos anys més tard am b el nom  de El propagador de la Libertad. La restitució dels Jocs Florals — revival medievalista— 
serà demanada per R ubió  i Ors el 1841, tot i que no van ser convocats fin s  el 1859, sota el triple i esclaridor 
lema de «Patria, Fides, Amor», els tres grans temes romàntics. E l 1843 surt la primera revista de parla autòctona 
Lo Verdader Català. El 1845 Clavé inicia la constitució dels seus cors en una intensa experiència de m ultituds  
am b finalitats socials, culturals i patriòtiques.

La turbulència d'aquesta primera fase, a la recerca de les arrels nacionals, de la reivindicació de la llibertat in d iv i
dual i de nous espais per al lliure vol de la imaginació, va comportar la consolidació d 'un viratge en els temes 
teatrals que ja s'havia iniciat am b el pre-romanticisme. Dues localitzacions en van ser especialment privilegiades: 
les dels espais de la  història medieval que portaven el teatre a les corts feudals, a les ermites de les muntanyes, als 
monestirs dels monjos i a les campanyes militars de les croades a Terra Santa o de les lluites entre cavallers enemics. 
També van beneficiar-se'n, però, les exòtiques civilitzacions asiàtiques on les form es arquitectòniques imaginatives 
albergaven misteris irreductibles a la raó occidental. Nombrosos viatgers descrivien —i il·lustraven am b dibuixos 
plens d'atmosfera— els llocs europeus del passat medieval, tan t civil com eclesiàstic i els indrets més allunyats dels 
països d'Orient.

D 'aquí va derivarse el que potser és el tret fonam enta l de l'escenografia romàntica, que els manifestos dels autors

7 4  ROMANTICISME I REALISME



teatrals, des del prefaci de Cromwell de Víctor Hugo, el 1827, propugnaven: la veritat dels llocs, la precisa materia
lització de les seves formes, dels seus colors i del seu esperit. A ix í  és com cal entendre el fam ós concepte de «color 
local»: no només la veritat física que diferencia am b precisió un lloc i una época d'uns altres, sinó la seva veritat 
moral, el seu aroma, el seu misteri, traduït m itjançant el color, la llum, els detalls i les estructures, i traduït d ’una 
manera intensa. Tanmateix, la sincera intensitat am b qué es vivien  les experiències socials i les recerques artístiques 
no sempre es corresponia am b la seva profunditat, sinó que, sovint, com sembla evident en la pràctica dels Jocs 
Florals, es traduïa en una ampulositat buida i exaltada, possiblement per manca d ’autèntics genis creadors. E l m a
teix podria aplicarse a l ’escenografia.

Entre els fets esmentats fin s  ara, tres són especialment importants en relació am b el fu tu r  del teatre: el decret 
de desamortització dels béns eclesiàstics, l ’enderrocament de les muralles i l ’enriquim ent de la burgesia. Dels dos 
primers, se’n derivarà una proliferació de nous locals teatrals. Del tercer, un cert tipus de preferència en relació 
als generes teatrals i, m olt especialment, a l ’escenografia.

Els antics convents, o els solars que ocupaven, oferien espais privilegiats —donades les seves dimensions— per a 
la instal·lació de nous teatres, que inicialm ent van ser confiats a la gestió cultural dels oficials de les diverses guarni
cions de la milícia nacional de la ciutat. En dos anys Barcelona va passar de tenir un sol teatre a tenir-ne quatre. 
A l teatre de l ’Hospital de la Santa Creu, a la Rambla, van afegir-se els del Carme (1836), la Mercè (1837) i Mont-Sió 
(1838), que agafaven el nom  dels antics convents. D urant la dècada dels quaranta el convent dels caputxins, situat 
a l ’actual plaça Reial, i el dels trinitaris, a la confluència de la Ram bla i del carrer Sant Pau, van convertirse 
en els dos teatres més m onum entals de la ciutat: el Nou (1842) i el Gran Teatre del Liceu (1847), una instal·lació 
nova patrocinada pels fundadors del Liceo Filarmónico-Dramático Barcelonés de la reina Isabel II, que deu anys 
abans havia ocupat per al seu teatre el convent de les monges predicadores de Mont-Sió a Tactual avinguda del 
Portal de l ’Angel. E l 1850 va ser el convent dels agustins, a la plaça de Sant Agustí, tocant al carrer Hospital, 
el qual seria ocupat pel Teatre de la Societat de TOdeon. A l  seu costat, el 1864, instal·laria el seu propi teatre, bressol 
del teatre català, la Societat Romea.

L ’expansió teatral ja era en marxa i de seguida van aparèixer tres teatres més dins de les muralles: TOlimpo (1851), 
al carrer de Mercaders, el Teatre Circ Barcelonès (1853), al carrer de Montserrat, darreYe de Santa Mònica i el Tirso 
(1855), al carrer de Jovellanos.

L ’enderrocament de les muralles, l ’any 1854, va ser el segon fe t decisiu. A nteriorm ent ja s’havien construït dos 
teatres a Taire lliure als cèlebres jardins fora  muralles, on els barcelonins anaven a passejar els dies de lleure: els 
jardins de la N infa (1848) i els famosíssims dels Camps Elisis (1853), tots dos situats prop del passeig de Gràcia. 
Més a m u n t la vila de Gràcia tenia el seu propi Teatre Principal des de l ’any 1850. Quan la ciutat, ja sense muralles, 
va estendre’s, el nou espai lliure va omplir-se de teatres, alguns de ja rd í i altres coberts, al voltant del passeig de 
Gràcia, la gran artèria central de l ’Eixample. D urant la dècada dels seixanta van aparèixer el Prado Catalán, 
el Variedades, el Tívoli, el Talia, TOssorio i el Novetats; a la dels setanta l ’Espanyol, el Jovellanos, el Buen Retiro, 
el Quevedo i el Circ Eqüestre, i a la dels vuitanta el Massini, el Líric, el Ribas (que tres anys més tard s’anomenaria  
Eldorado), el Calvo Vilo (aviat anom enat Gran Via), el Nuevo Retiro i el Gayarre. Ja en el segle XX, la primera 
dècada veuria néixer, entre el nucli urbà i TEixample, el D ioram a A n im at, la Sala Mercè i el Poliorama. D urant 
la segona apareixerien el Coliseu Pompeia, el Comèdia, l ’A uditòrium , la Sala M ozart i el Goya. I durant la tercera 
el Coliseum, el Barcelona i l ’Olímpia.

L ’expansió de la ciutat fora  de les muralles va desplaçar Tactivitat teatral, a partir del 1900, a la gran avinguda  
del Paral·lel. Entre 1901 i 1906 hi aparegueren els teatres Nou, TApolo, TO nofri (després Comtal), TA m au, el Pabe
llón Soriano (després Victoria) i el Còmic. Deu anys més tard ho farien  el M oulin Rouge (després E l Molino) i el 
que sota successius noms (Las Delicias, M adrid Concert, Alhambra, E l Triamon, E l As, etc.) va acabar dient-se 
Teatre Talia, el 1924.

La majoria de teatres estaven especialitzats en uns generes concrets, però no d ’una form a  totalm ent rígida: l ’òpera, 
el drama truculent, el sainet i el drama en català —ja fos històric o de costums—, la sarsuela, l ’opereta, les sarsueles 
i operetes «d’espectacle», la comèdia de màgia, la revista musical, les varietats, etc. Era, certament, una multiplicació 
de l ’activitat teatral i, pel que fa  a l ’escenografia, un repte ingent i continuat que va tenir ocupats, incessantment, 
tots els professionals i els tallers de la ciutat —tant si eren adscrits a un teatre com si eren autònoms— durant llargues 
dècades.



El tercer fe t abans esmentat és de capital importància: l'enriquim ent d 'un am pli sector de la burgesia gràcies 
al ràpid desenvolupament industrial de Catalunya. Una burgesia pragmàtica i satisfeta que va jugar un paper im 
portant en la derivació de la fase romàntica de l'escenografia cap a la seva vessant realista, al f in a l de la dècada 
dels seixanta. Fins aleshores els escenògrafs catalans, des del neoclassicisme, havien conreat un tractament de l'espai 
senzill de planta, aplicat als nous i variats temes i localitzacions del repertori romàntic i usant tam bé els recursos 
pictòrics que intensificaven la valoració em otiva del color i de la llum  pintada. L 'any 1837, m entre Bonaventura  
Planella i Francesco Lucini acabaven la seva carrera al Teatre de la Santa Creu, Josep Planella i Eusebi Lucini, 
fills seus i primers escenògrafs catalans plenam ent romàntics (Eusebi havia nascut ja a Catalunya), iniciaven la 
seva dedicació al Liceu de Montsió (Planella continuaria a partir de 1840 al Teatre de la Santa Creu), dissenyant 
espais per a les apassionades òperes del repertori belcantista de Rossini, D om zetti, Mercadante, Hérold o Bellini, 
a les quals probablement també corresponien els esbossos medievalitzants que ens han arribat de Lluís Bru. Eren 
espais plens de clima, però encara rígids de plantejament.

El 1840, però, l'escena catalana va ser sacsejada per l'arribada d 'un  escenògraf francès al Teatre de la Santa Creu: 
Louis-Lucien Penne, possiblement sortit d 'un dels diversos tallers que treballaven pels teatres dels boulevards pari
sencs. Penne va excitar els sentits del públic am b decorats plens de fantasia i de color, d 'una gran diversificació 
fo rm al i am b un sorprenent sentit del dinam ism e escènic: ballarins que dansaven dam unt de voluminoses esferes 
giratòries, pluja finíssim a de paper daurat que queia dels telers, flam es que cremaven a les diademes dels genis infer
nals, una llum  que canviava —de sol, de capvespre, de lluna— sobre un meravellós panorama de París vist des 
de les columnes de Nótre Dame, i altres meravelles de gran novetat.

Set anys més tard l'hegemonia francesa es consolidava plenament. En una operació d'exhibició de poder, nascuda 
tanm ateix d'una autèntica recerca de perfecció, la burgesia catalana que havia patrocinat la construcció del nou 
Gran Teatre del Liceu, va contractar per a les seves primeres temporades els principals escenògrafs que treballaven 
per a l'Opera de París, H enri Philastre i Charles-Antoine Cambon, aquest am b el seu deixeble Felix Cagé.

Deixebles del gran Ciceri, Philastre i Cambon eren capdavanters d'una escola pictoricista que supeditava el rigor 
perspectiu a la veritat o a la  naturalitat visuals dels espais representats i a la creació plàstica d 'un  clima dramàtic. 
La seva dedicació a les grans dimensions de l'escenari de l'Opera de París els permetia d'integrar en decorats de 
gran profunditat i magnificència les descobertes cromàtiques, lumíniques i òptiques derivades dels immensos pano
rames que tanta estupefacció suscitaven a les grans capitals europees des de començament del segle X IX  i, sobretot, 
dels diorames que Daguerre, company de Ciceri, havia perfeccionat des de 1822.

El rigor lineal i el càlcul perspectiu ponderat del neoclassicisme, que encara afectava l'obra dels primers escenò
grafs romàntics, van ser substituïts del tot am b la gran bufada d'aire fresc que aportava l'escola francesa, per una 
immersió em otiva dels llocs pintats en l'atmosfera interior de les obres i per una am plitud panoràmica dels fons  
i una sumptuositat cromàtica desconeguda abans, que a Itàlia havia estat igualment fom entada per Alessandro 
Sanquirico, Francesco Cocchi, Domenico Ferri i Rom olo Liverani, i a Alem anya, per Schinkel i Sim one Quaglio. 
L'obra dels altres grans escenògrafs romàntics catalans —Lluís Rigalt, Joan Ballester i el Francesc Soler Royirosa 
dels primers anys (per manca de vestigis gràfics de l'obra primerenca de Marià Carreras i Francesc Pla)— ho testimo
nia tot al llarg dels anys cinquanta.

A  la f i  dels seixanta, però, l'autosatisfacció de la burgesia cercava miralls on poder veure, més reflectida encara, 
alhora la seva capacitat tècnica i la seva opulència econòmica. L 'escenografia, des de sempre, havia estat un estri 
adequat per a aquesta utilització com a m irall del poder. I  de nou ho seria ara de la m à de l'escenògraf català potser 
més gran, Francesc Soler Rovirosa. L'ocasió va presentar-se cap al 1868, data entorn de la qual se succeeixen un  
seguit d'esdeveniments importants que semblen voler reforçar la hipòtesi que s'hi opera un canvi: en el pla polític 
i social esclata la revolució burgesa de setembre que comportava la f i  de la m onarquia d'Isabel II; en el pla teatral 
l'any anterior té lloc al Rom ea l'estrena que constituïa la presentació pública del teatre català, L’Esquella de la 
Torratxa. A  nivell escenogràfic se succeeixen tres fets importants: el 1867 Cagé, representant del magisteri francès, 
que des de feia  v in t anys era a Barcelona, se'n va; l'any següent m or prem aturam ent Joan Ballester, gran escenògraf 
del romanticisme, i el seu am ic íntim , Soler Rovirosa, tom a de París, on havia m arxat el 1862 per assimilar m illor  
les possibilitats obertes per l'escenografia francesa, al costat de Cambon.

Ja a Barcelona, Soler Rovirosa desenvolupa una nova concepció de l'espai escènic no estès horitzontalm ent davant

7 6  ROMANTICISME I REALISME



dels espectadors sinó en p rofundita t i el que és encara més im portant, fragm enta t en nombroses seccions tant en 
el mateix pla de les taules, m itjançant encadenaments de fermes, aplics, visuals i amples bastidors frontals, com 
en el pla vertical, m itjançant esglaonaments de tota mena produïts pels practicables i per les successions de rompi- 
ments, que en els seus calats originen intricades textures plàstiques.

A  la vegada perfecciona les possibilitats de desplaçament, gradació, projecció i coloració de la il·luminació de gas 
a l'escenari, que a Barcelona ja existia des de la inauguració del Gran Teatre del Liceu, el 1847. I  experimenta 
amb la llum  D rum ond, precursora de Telectricitat. Aquesta arribarà a la dècada dels setanta i el mateix Soler en 
serà el més fe rven t i dotat implantador. N o sols de les seves possibilitats per a la vivència dramàtica de la representa
ció, sinó en la seva lluita per lim itar la llum  a la zona de l'escenari deixant a les fosques, la sala del públic que 
durant la dècada dels 90 encara seguia estant il·luminada.

Són tot un seguit de recursos tècnics nous, als quals cal afegir altres nivells de perfecció en dos mitjans pictòrics, 
essencials per a l'escenografia des de m olt abans: la perspectiva, que assoleix una subtilitat extraordinària enfront 
de la rigidesa de dècades anteriors i que es fa  «atmosfèrica», és a dir, té en compte la degradació d'intensitats en 
les línies i el color operada per l'atmosfera que banya els objectes dels darrers termes; i el trompe-l’oeil que assoleix, 
en cada peça d'una escenografia i, sobretot, en famosíssims telons curts, graus d'il·lusionisme sorprenents, falses dis
tàncies i falsos relleus elevats al m àxim  de la versemblança i, per tant, de l'engany.

H i ha, doncs, tots els m itjans que l'època ofereix perquè el teatre sigui l'espectacle de la magnificència. Els barcelo
nins rics hi apostaran fo r t i bi vibraran, m agnificant els generes ja  coneguts i promocionant-ne de nous, si l'un  
fastuós, l'altre encara més. Les cròniques periodístiques de l'època ja no parlaran tant de les vibracions dels reflexos 
de la llum  dam unt de l'aigua o de l'encís màgic de les penombres darrere les arcades successives d 'un claustre —que 
tanmateix continuaran existint, no sols com a tema sinó tam bé com a vibració i com a encís— sinó del «luxe, 
propietat i no estalviament de mitjans» am b què ha estat presentada una obra. L'anacronisme serà tabú, com també 
la incoherència d'escenografies, que aprofitaven sense rigor peces fetes abans per a produccions diverses per tal de 
completar-les am b altres de noves.

Es parlarà de la profusió de detalls, que «no hi fa ltava  res», etc. Evidentm ent, el risc era de substituir la prioritat 
del «clima» per la de la «dada», l'emoció per la il·lustració i la descripció anecdòtica; quedar-se, en definitiva, am b  
una im itació puram ent externa dels llocs que despertés un «oh!» d'admiració fàcil en aixecar-se el teló i que progressi
vam ent s'anés buidant de contingut, com succeïa en certs representants de la pintura  pompiers. H i havia un altre 
risc qUe era tan o més greu: substituir la contenció plàstica per la sobreabundància. L'atenció al detall històric o 
local va fe r  que els escenògrafs es convertissin en documentalistes que arxivaven fotografies, postals i reproduccions 
dels llocs d'arreu del m ón a les sèries de gravats i a la naixent premsa il·lustrada. La temptació d'usar l'escenografia 
per exhibir-hi els sabers arqueològics i historicistes era evident. N orm alm ent els escenògrafs més importants (Soler 
Rovirosa, Pla, Valls, Urgellès, Vilomara, Chia, A larm a, Junyent, el valencià Ricard Alòs,...) van evitar aquests 
riscos, com tam bé els millors escenògrafs de les escoles realistes europees del m om ent: a França, a més a més de Cam- 
bon, Desplechin, Rubé, Chaperon, seguits de Carpezat, Lavastre o Jambon; a Alem anya, Angelo Quaglio o Joseph 
H offm ann, fin s  a arribar als germans Max i Gottfried Bruckner; a Itàlia, Augusto Ferri, Cario Ferrario, Riccardo 
Fontana, A n ton io  Rovescalli, Ugo Gheduzzi, Lodovico Pogliaghi, Edoardo Marchioro, etc., els darrers ja al segle 
X X  i molts d'ells en contacte freqüent am b els escenògrafs catalans.

Els drames històrics, rurals o de costums dels nous autors de la Renaixença (Víctor Balaguer, Eduard Vidal i 
Valenciano, Conrad Roure, Josep Feliu i Codina, A n to n i Ferrer i Codina, Josep Pin i Soler i, sobretot, Frederic 
Soler i Angel Guimerà) o dels autors estrangers traduïts i les òperes d'argum ent històric o exòtic van alternar les 
seves sumptuoses presentacions am b les dels generes que més permetien un m àxim  d'espectacularitat: les comèdies, 
sarsueles, operetes i balls de màgia i gran espectacle, que arribaren al deliri de la imaginació i de la brillantor, 
com binant mutacions de decorats a vista, transformacions d'uns elements en uns altres, apoteosis fastuoses i una 
extraordinària proliferació de quadres (sovint més de la vintena dins dels quatre o cins actes d'una mateixa obra) 
am b la descriptivitat històrica o la fantasia desbordant dels figurins, art en què van excel·lir Tomàs Padró, Apel·les 
Mestres i, especialment, Lluís Labarta i Soler Rovirosa.

Cap a les primeres dècades del segle X X , ja en ple m ovim en t de reforma per part de nous escenògrafs, sovint 
deixebles dels anteriors, i especialment d 'Adrià Gual, i malgrat els inicis d'estilització antinaturalista protagonit-
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zatspels realistes A larm a i, sobretot, Junyent, l'anecdotisme descriptiu d'unes escenografies, ew certa manera cada 
vegada més buides d 'intenció dramàtica i fossilitzades en la repetició de fórm ules ja anacròniques, cw començar 
a desprestigiar-se, especialment am b la utilització banalitzada que va seguir la instauració del decorat de lloguer. 
Tanmateix, dos autors van saber-ne conservar els secrets tècnics i el rigor de perfecció: Josep Mestres Cabanes, espe
cialment des de les òperes que fin s  al fin a l de la dècada dels cinquanta va realitzar per al Liceu, i A ndreu Vallvé, 
dedicat sobretot al m ón de la comèdia i del drama del teatre comercial dels anys cinquanta i seixanta.

Foren molts altres els escenògrafs que van perpetuar la tradició realista durant ben entrat el segle X X  a part de 
Vilomara, Urgellès, Chia, A larm a i Junyent i dels dos epígons acabats d'esmentar. No tots am b la mateixa inspira
ció i am b més tendència uns que altres a modificacions cromàtiques i alteracions del realisme compositiu, són, en 
ordre cronològic i sense cap pretensió exhaustiva, els següents: nascuts al segle X IX , Josep Pascó, Sebastià Carreras, 
Josep A inaud, E m ili Am igó, A n to n i Pous, Domènec Soler, Francesc Arola, Rafael Bruguera, Frederic Brunet, A n 
toni Ros Güell, Rafael Garcia Exea, Josep Vidal, Josep Rocarol, Francesc Labarta, Francesc Buyé, C am il Alonso, 
H igini Colmenero, Josep Bonet del Río, A lfons Santacruz, Francesc Pou Vila, E m ili Freixas i Rafael Garcia Ferrer; 
nascuts ja al segle X X , Gustau Valera, Miquel Campsaulinas, Salvador Sabatés, Joan López Sevilla, R am ón López 
Munoz, Rafael Mora, Isidor Bea, Josep M artí Bas, A ve l·lí Artís, Joan Salvador, Ricard Arenys, Frederic 7alens, 
A rtu r  Farré, Josep Salvador, R am on de Batlle Casals, A n to n i Corominas i Joan Vilajoana.

Atès que la centúria il·lustrada per les pàgines que segueixen es caracteritza essencialment per una homogeneïtat 
d'estil —la descripció naturalista dels llocs— les properes unitats temàtiques no segueixen una diversificació estètica 
(com era, per exemple, el cas del rococó, el neoclassicisme i el pre-romanticisme del capítol precedent). L'opció seguida 
ha estat, en conseqüència am b la seva importància dins les preocupacions descriptives del període, la de les localitza
cions: espais medievals, espais històrics postmedievals o, exòtics, espais de fantasia, espais rurals, espais eclesiàstics, 
ciutats, etc., que tanm ateix ens permeten de retrobar i glossar aspectes estètics i tècnics fonam entals del període.

A  la vegada, algunes pàgines inserides al llarg del capítol permeten de comentar m illor alguns fenòm ens i ele
ments tècnics que, malgrat ser recurrents en diferents períodes històrics, assoleixen ara una significació especial.

/
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BIOGRAFIES

Josep Planella Coromina
Barcelona, 1804-1890.

Fill i deixeble de Bonaventura, el 
qual ajuda en el Teatre de la Santa 
Creu des de 1820. de seguida ex
cel·leix per la seva capacitat de pers
pectiva.

1837 — Després d ’un període en 
què realitza escenografies per a les 
nombroses companyies d ’aficionats, 
entre les quals esdevé molt sol·licitat, 
passa a ser un dels promotors del nou 
Teatre del Liceu de Montsió del qual 
esdevé escenògraf titular: Zelmira, 
II conte d ’Essex, etc.

1840 — Publica la Exposición com
pleta y elemental del Arte de la Pers
pectiva y aplicación de ella al palco es- 
cénico, base de l’ensenyament de 
l’escenografia durant moltes dècades.

Aquest mateix any entra al Teatre 
de la Santa Creu com a titular, on ri
valitza amb les espectaculars esceno
grafies del francès Penne. Encara que 
durant llargs períodes col·labori amb 
altres teatres, mai no deixarà el Prin
c ipal—nom de l’antic teatre a partir 
de 1847—, escenari màxim dels seus 
èxits a les òperes medievalistes de 
l’època i a les comèdies de màgia, de 
vegades al costat de Domènec Sert i 
Francesc Malató, que l’havien subs
tituït al Liceu de M ontsió i que que
den eclipsats pel rigor academicista 
de Planella.

1842 — Primera col·laboració im
portant al Teatre Principal de Palma 
de Mallorca, que repetirà en ocasions 
posteriors: vint-i-dos decorats de re
pertori.

1848 — Apoteòsic muntatge de La 
redoma encantada, comèdia de màgia 
d’Hartzenbusch, al Teatre d’Alacant.

1854 — Estreta col·laboració amb 
el Teatre del Circ Barcelonès fins a 
l’any 1862.

1865 — Juntam ent amb Marià Ca
rreras col·labora habitualm ent en el 
Teatre Romea fins al 1874, en una 
primera dècada gloriosa del teatre ca
talà: L'ase d ’en Mora (1866), Lo rovell 
de Pou (1869), Los politichs de gambe- 
to (1871), La creu de la masia (1873), 
Lo ferrer de tall (1874), etc.

1866 — Fa el teló de boca del Tea
tre Romea. L’any següent fa el del 
Teatre Jovellanos.

1868 — Famós muntatge de Los 
polvos de la madre Celestina, al P rin
cipal, conjuntam ent amb Marià Ca
rreras.

1874 — Publica un recull dè totes 
les crítiques de premsa relatives a les 
innombrables estrenes de la quals va 
ser escenògraf des de 1840, eina fo
namental per conèixer la seva obra.

1875 — Publica la seva autobiogra
fia professional.

1881 — Decebut pel creixent èxit 
d’una escenografia de planta més lliu
re i basada més en la tasca pictòrica 
que en el dibuix, representada per So
ler i Rovirosa i, sobretot, pels afanys 
d’autonom ia i pels primers èxits del 
seu deixeble Miquel Moragas, es re
tira, fins a m orir l’any 1890, oblidat 
i en la misèria, en els braços de Soler 
i Rovirosa, el qual respectava el seu 
treball infatigable i la seva insubor
nable, encara que anacrònica, fideli
tat als plantejaments inicials.

Eusebi Lucini
Barcelona, 1814-Madrid, 1881.

Fill de Francesco Lucini, ajuda, des 
de petit, el seu pare i el seu oncle en 
el Teatre de la Santa Creu.

1834 — Realitza escenografies al 
Teatre de València.

1835 — Va a Roma per ampliar es
tudis seguint la tradició escenogràfi
ca italiana.

1837 — Torna a Barcelona, on, 
fins al 1840, treballa al Teatre Prin
cipal i al Liceu de M ontsió.

1840 — Marxa a Madrid contrac
tat, prim er, pel Teatro de la Cruz, 
conjuntam ent amb el granadí Fran- 
cisco Aranda i, posteriorm ent, pel 
Teatro del Circo. Amb obres de gran 
espectacle, com El terremoto de la 
Martinica o El naufragio de la fraga
ta Medusa posa de manifest, a més a 
més de la perfecció de les seves esce
nografies, el seu gran domini de la 
maquinària teatral.

1847 — Participa, al costat de 
Cambon, Philastre, Pourchet i Cagé 
en la tem porada inaugural del nou 
Gran Teatre del Liceu barceloní, i 
continua treballant-hi durant tres 
anys.

1850 — Es nomenat escenògraf ti
tular del Teatro Real de Madrid, 
inaugurat aquell mateix any, i hi ro
man durant set anys.

1857 — De nou al Liceu, com par
teix amb Cagé les produccions ope
rístiques fins a l’incendi del 1861, 
arran del qual esdevé director de la 
reconstrucció de tots els aparells de 
maquinària segons les tècniques més 
modernes d ’aquell temps, basades en 
el model del Covent Garden londi
nenc.

La seva concepció escenogràfica fa 
perviure els plantejam ents neoclàs
sics fora de temps. Referint-se pos
teriorm ent a ell, Soler i Rovirosa 
dirà: «murió incondicional a sus se- 
veros principios de la escuela deca- 
dente».

Lluís R igalt Farriols
Barcelona, 1814-1894.

Fill i deixeble de Pau Rigalt, al qual 
aviat substitueix en les seves classes 
de Llotja, és, amb Josep Planella, el 
màxim representant de l’escenogra
fia rom àntica catalana.

1845 — Li encarreguen l’ornamen
tació de les habitacions de la reina Isa
bel durant la seva visita a Barcelona, 
atès el prestigi que havia assolit com 
a decorador de salons i dissenyador 
d ’arquitectures i d’ornam entacions 
efímeres.

Sincerament interessat per la re
producció pictòrica de la naturalesa, 
amplia coneixements a M adrid amb 
Genaro Pérez Villaamil, del qual he
reta el gust pel sentim ent que anima 
els monum entals interiors arquitec
tònics.

1850 — S’encarrega de la decoració 
i de la direcció del nou teatre de la 
Vila de Gràcia, per al qual realitza 
nom brosos decorats de repertori.

Entre les seves escenografies desta
quen els boscos i els paisatges en ge
neral, sovint nocturns, on la lluna 
il·lumina les ruïnes d ’algun castell o 
monestir.

A lterna la seva tasca escenogràfica 
amb la de dibuixant, il·lustrador i 
p in tor de cavallet, to t destacant, en 
la seva producció, els dibuixos al na
tural de paisatges de Catalunya i de 
la Provença plens de vibracions, li
risme i harm onia cromàtica.

1857, 1863 i 1884 -  Publica tres 
àlbums de dibuixos tècnics: 1’Album  
enciclopédico pintoresco de les artes in
dustriales, el Cartipacio de dibujo, per 
a ús de les escoles i Y Album gráfico 
de artes y oficios, en els quals revela, 
igual que en els seus dibuixos al na
tural, la seva inclinació escenogràfica.

1877 — Es nom enat director de 
l’Escola de Llotja, en substitució del 
seu professor Claudi Lorenzale, i 
confereix al centre un enfoc més re
novador i, com ell, profundament in
quiet. Exercirà aquest càrrec fins a 
1887.

8 0  ROMANTICISME I REALISME



Fèlix Cagé
París, 1820 - Barcelona, 1869

Deixeble de Cam bon i de Philas- 
tre a París, ciutat on treballa per a 
diversos teatres, sobretot l’Opera. 
Això el connecta amb la gran tradi
ció romàntica iniciada per Ciceri, ba
sada en els efectes de llum, els telons 
panoràmics i la qualitat pictòrica.

1842 — Com ença a col·laborar 
amb teatres de Bèlgica, Suïssa i Fran
ça, sovint amb tasques delegades per 
Philastre i Cam bon.

1846 — Amb els seus mestres arri
ba a Barcelona per realitzar la dota
ció escenogràfica i l’ornam entació 
dels dos primers anys del nou G ran 
Teatre del Liceu. Philastre i Cambon 
pinten, respectivament, el sostre de 
la sala i el teló de boca, que el 1850 
i 1855, respectivament, seran substi
tuïts pels de Cagé.

M entre els altres escenògrafs se’n 
van de Barcelona (Cam bon de nou 
a París i Philastre tem poralm ent a 
Madrid) Cagé, que es casa amb una 
catalana, hi rom an com a escenògraf 
titular del Liceu durant tota la dèca
da dels anys cinquanta, en què s’es
trenen a Barcelona moltes de les 
grans òperes del repertori actual 
(Rossini, W eber, Auber, D onizetti, 
Meyerbeer, Bellini, M ercadante, el 
prim er Verdi, etc.) amb escenogra
fies seves.

D urant la seva gran època liceísti- 
caté com a aprenents els joves Fran
cesc Pla —anteriorm ent ajudant de 
Philastre— i Pere Valls, puntals de 
la futura escola catalana. També 
col·labora amb altres teatres, com el 
de Figueres i el Principal de M allor
ca, especialment després del seu in
cendi el 1858. A rreu hom  elogia el 
seu sentit del color com a vivificador 
de l’escenografia.

1861 — L ’incendi del Liceu des
trueix totalm ent la seva obra i pateix 
una profunda depressió, que es veu 
agreujada pel fet que, després de rea
litzar una vintena de nous decorats 
i el nou teló de boca, se’l tregui del 
teatre, substituït per l’italià Napoleó 
Sachetti.

1865 — Treballa al teatre dels 
Camps Elisis de Barcelona.

1867 — Se’n va a treballar a Fran
ça i Bèlgica, per tornar, esgotat i per
dut el seu equilibri mental, a m orir 
a Barcelona.

M aria Carreras Francesc Pla Vila
Barcelona, 1831-1888 Barcelona, 1830 - Madrid, 1887

Realitza estudis de Belles A rts a 
Llotja, que posteriorm ent amplia a 
París.

1860 — Fill d ’un dels socis funda
dors, juntam ent amb Joaquim  Di- 
mas, del Teatre Odèon, el primer nu
cli del naixent teatre català, esdevé 
l’escenògraf habitual de les primeres 
«gatades» de Soler, Vidal, Roure o 
Arnau.

D ’aquestes realitzacions en treuen 
un im portant mestratge i al·licient els 
joves Ballester i Soler Rovirosa, que 
el freqüenten.

1863 — Quan Ballester torna dels 
seus dos anys d’aprenentatge al taller 
de Cambon de París, s’associa amb 
ell per a les produccions de l’Odèon, 
entre les quals destaca El castillo de 
los encantados.

1864 — Carreras i Ballester són 
contractats pel Liceu, on assoleixen 
grans èxits, especialment amb Clorin- 
da (1865), L ’Africana (1866) i Dino- 
rah (1868).

1869 — Després de la m ort de Ba
llester el 1868, continua treballant 
com a titular al Liceu fins a la seva 
mort, en col·laboració amb Soler Ro
virosa, que acaba d ’arribar de París, 
i el jove Maurici Vilomara: Don Car
lo (1870), Editta di Belcourt (1873), 
Mignon (1875), Saffo (1881), Amleto 
(1882), Der Freis Chütz (1887).

1883 — Realitza les motllures dau
rades del sostre del Gran Teatre del 
Liceu, que han arribat fins avui.

També col·labora amb altres tea
tres, com el Principal, juntam ent 
amb Josep Planella i Soler i Roviro
sa, el Circ Eqüestre o el Teatre de Sa
badell, que havia ornam entat junta
m ent amb Ballester.

Es l’escenògraf pont entre el ro
manticisme i el realisme i ha estat 
m olt apreciat per l’estudi de detalls 
historicistes i descriptius que presen
ten els seus treballs.

Carreras, que comparteix les tas
ques d ’escenògraf amb les d ’em pre
sari teatral, formà el seu fill Sebastià 
(Barcelona, aprox. 1858-1928), el 
qual, posteriorm ent, perfeccionarà 
els seus coneixements en el taller de 
Soler Rovirosa.

1847 — Essent alumne de Llotja, 
esdevé ajudant de Cam bon i Philas
tre; en ocasió de la inauguració del 
Liceu sorprèn a to thom  per la seva 
imaginació i el seu prem atur sentit 
del color. Posteriorment, i durant un 
fecund període de quatre anys, con
tinuarà al Liceu com a ajudant de 
Cagé.

Aviat va a París a perfeccionar-se 
al taller de Cambon i Thierry, el més 
im portant de França. S’hi queda du
rant set anys.

1861 — En retornar col·labora 
amb el Liceu al costat de Sachetti, es
pecialment al celebèrrim 11 Profeta 
(1863).

1864 — Se’n va a M adrid on diri
geix l’escenografia i l’ornam entació 
del teatre Rossini (1864) i de la Zar- 
zuela(1866) i realitza nombrosos de
corats per al T eatro de Variedades 
(des de 1867).

1869 — En tornar Soler Rovirosa 
de París, Pla deixa Madrid per 
associar-se amb ell. Sota la signatura 
«Soler i Pla» treballen junts fins el 
1873.

1873 — Pla, d ’esperit inquiet i in
dependent, s’instal·la definitivament 
a Madrid. Fins l’any 1879 treballa 
en diversos teatres: Apolo, Capella- 
nes, Circo, etc. Les produccions de 
«gran espectacle» que realitza al Tea
tro  del Príncipe Alfonso, associat 
amb els italians Busato i Bonardi i el 
català Pere Valls, a partir de 1875, 
constitueixen el cim de la seva carre
ra: La vuelta al mundo, El siglo que 
viene, El hijo de la bruja, etc.

1880 — T orna a Barcelona per 
col·laborar amb Soler Rovirosa en les 
dotacions de repertori del Teatre del 
Circ Barcelonès i el Teatro Albisu de 
L ’Havana.^

1887 — Es nomentat director de la 
decoració del Pavelló Espanyol de 
l’Exposició Universal de París, on 
tindrà com a ajudant el jove Amalio 
Fernàndez, un dels futurs grans es
cenògrafs del Teatro Real de Madrid. 
M or en retornar a Madrid i deixa 
arreu la fama de la lluminositat del 
color de les seves escenografies.

Joan Ballester Ayguals 
de Izco
Vinaròs, 1835 - Barcelona, 1868

De família benestant, des de petit 
assisteix entre bastidors a les repre
sentacions del teatre de Vinaròs. 
Traslladat amb la mare a Barcelona, 
intima amb Francesc Soler Roviro
sa, company d’escola. Junts van al Li
ceu i freqüenten els quatre tallers im
portants de la ciutat, on s’inicien en 
l’escenografia. Aviat s’associen per 
pintar «mamarratxos» i decorats per 
a diversos teatres.

1855 — El Teatre Principal de Bar
celona els contracta i assoleixen, es
pecialment Ballester, un gran èxit 
amb el seu Saló per a La Traviata. 
Aquest any, amb Soler, Carreras, 
Eusebi Planas i d’altres, funda el cè
lebre Taller Rull, organitzador dels 
balls de La Paloma a la platea de 
l’O dèon. També serà anim ador del 
Taller Em but i dels seus balls d ’£/ 
Gavilán.

1856 — A m b Soler viatja a Fran
ça, Bèlgica i Anglaterra. A Londres 
queda colpit per l’efecte de la llum 
D rum ond, precedent de l’electricitat 
al teatre que Soler i ell incorporen als 
teatres barcelonins.

1858 — Treballa al Teatre del Circ 
Barcelonès i, també, per al Teatre de 
Vinaròs.

1860 — L’empresari Lluís O lona 
el contracta per a les sarsueles del 
Teatre Principal. Títols com Los 
Magyares i El caudillo de Baza, amb 
els quals també col·labora Soler Ro
virosa, consoliden el seu prestigi. 
Treballen, igualment, per al Teatre 
dels Camps Elisis.

1862 — Marxa amb Soler a una 
llarga estada al taller de Cam bon i 
Thierry a París. Però mentre el seu 
amic s’hi queda fins al 1868, Ballec 
ter en torna al cap d ’un any per la 
salut delicada. S’associa amb M. Ca
rreras al Teatre O dèon i, junts, assu
meixen diversos grans encàrrecs del 
Liceu a partir de 1865, especialment 
L ’Africana (1866), i Dinorah (1868); 
durant l’èxit d ’aquesta última obra 
va morir, als trenta-tres anys.

L’hereu directe de l’herència de Ba
llester fou el jove Vilomara, que 
prendrà com a punt de partida de la 
seva carrera la veritat compositiva i 
atmosfèrica i la subtil brillantor dels 
matisos de la paleta de Ballester.

J



BIOGRAFIES

Francesc Soler Rovirosa
Barcelona, 1836-1900

Probablem ent ha estat l’escenògraf 
més im portant de Catalunya.

1847 — L’impressionen les esceno
grafies dels francesos C am bon i Phi- 
lastre al Liceu.

1854 — A m b el seu amic Joan Ba
llester ingressa a Llotja i freqüenta els 
tallers de Josep Planella al Principal, 
Fèlix Cagé al Liceu, Lluís Rigalt al 
Principal de Gràcia i, sobretot, Ma
rià Carreras a l’Odèon. Realitza la 
prim era escenografia: La dicha en el 
bien ajeno al Teatre Principal.

1855 — Tot i les resistències fami
liars, lloga amb Ballester una sala de 
ball a Gràcia on realitzen escenogra
fies per als teatres Principal, Circ Bar
celonès, Camps Elisis, Principal de 
Gràcia i M ataró. Participa en la fun
dació del Taller Rull i, més tard, del 
Taller Embut.

1857 — Després de l’esmentat viat
ge a França, Bèlgica i Anglaterra, 
amb Ballester, s’instal·la a París per 
perfeccionar-se.

1860 — Sarsueles «d’espectacle» al 
Teatre Principal: Los Magyares i El 
Caudillo de Baza. Segueix col·labo
rant amb els teatres del Circ Barce
lonès i els Camps Elisis.

1862 — Marxa a París, on s’està set 
anys al taller de Cam bon i Thierry, 
el més im portant de la ciutat, que tre
balla a l’O pera i- en altres teatres. 
Amb el bagatge que hi aprèn reno
varà la tradició escenogràfica catala
na, fonam entalment fins aleshores 
italianitzant.

1866 — Incursió barcelonina per a 
les escenografies de Semiramide, al 
Liceu, i Macbeth, al Principal.

1867 — Pinta el repertori del Tea
tre de Nantes.

1869 — T orna definitivam ent a 
Barcelona. Realitza escenografies al 
Liceu (destaquen La Passió i Don Car
io) i s’associa amb Francesc Pla. Llo
guen el taller del Teatre del Circ Bar
celonès i treballen per a aquest teatre, 
per al Principal i el Principal de Sa
badell, on viuen durant l’epidèmia de 
febre groga i per al qual realitzen la 
dotació de repertori.

1872 — Fa els figurins de Thing-Ka 
o la hija del Celeste Imperio, ballet es
trenat a París.

1873 — Pla marxa a Madrid. P ri
mera sèrie de comèdies de màgia de 
Soler al Principal: Los polvos de la Ma-

dre Celestina (1873) i La pata de ca
bra i La redoma encantada (1874), La 
magia nueva (1876) i La almoneda del 
diablo (1878). Des de La redoma en
cantada utilitza la llum elèctrica a 
l’escena.

1876 — Pinta el repertori dels tea
tres de Reus i Principal de Saragos
sa. Breu retorn al Liceu per a Poliu- 
to, Aida i II Guarany.

1877 — Realitza el repertori del 
T eatro de Puerto Cabello, a Vene
çuela. Al Tívoli, segona sèrie d ’ope
retes i comèdies de màgia, com Lo 
cant de la marsellesa (1877), Lo rellotge 
del Montseny (1878), De la Terra al Sol 
(1879) i La Virgen del Pilar (1880), i 
balls de gran espectacle, vinculats al 
coreògraf Ricard Moragas: Clorinda 
(1881), Lohokeli (1882) i Parthénope 
(1884).

1880 — La redoma encantada s’es
trena al Teatro Payret de l’Havana, 
ciutat per a la qual pinta el repertori 
del Teatro Albisu. A continuació, va 
a Nova York amb Albert Bernis, em
presari del Liceu, i Vilomara com a 
escenògraf auxiliar, el coreògraf M o
ragas i el gran maquinista Joaquim 
Manció, per a m untar Castles in 
Spain, mosaic de diverses escenogra
fies seves per a comèdies de màgia, 
al H averly’s N ib lo ’s Garden 
Theatre.

1881 — Dissenya l’escenari, el teló 
de boca, l’ornamentació interior i ex
terior i la dotació escenogràfica de re
pertori del modèlic Teatre Líric, al 
Passeig de Gràcia. En serà l’escenò
graf titular.

1885 — M unta el seu propi taller, 
el carrer de la D iputació, punt de re
ferència obligat des d’aleshores i fre
qüentat, com a aprenents i col·labo
radors, pels escenògrafs de la 
generació següent, Joan Francesc 
Chia, Salvador Alarma i Oleguer 
Junyent, entre d’altres. Col·laboren 
amb ell el perspectivista Josep Cal
vo i el figurinista Lluís Labarta.

1887 — O rnam entació del Teatre 
de Catalunya (futur Eldorado).

1888 — Assessor artístic de l’Expo
sició Universal de Barcelona.

1889 — Realitza el repertori del 
Teatro de San José de Costa Rica. Al 
Romea, Lo monjo negre, de Frederic 
Soler, del qual seguiran Judes de Ke- 
rioth (1890), La rondalla de Tinfem

(1894) i Lo Comte Arnau (1900).
1890 — Ò peres de G luck al Tea

tre Líric: Alcestes i Orfeo. A partir 
d ’aquest any, treballa durant un 
quinquenni al Teatre N ovetats amb 
produccions dramàtiques catalanes. 
Destaquen Maria de Magdala (1891), 
La Sirena (1892), Los héroes del Bruch, 
i moltes de les estrenes de Guimerà: 
La boja (1890), En Pólvora (1893), 
Maria Rosa (1894), Jesús de Natzaret
(1894) i Les monges de Sant A imant
(1895) .

1891 — Cicle d’operetes fantasio
ses al Tívoli: Santa Freya (1891), Sur- 
couff \ Miss Helyett (1892), Miss Ro- 
binson (1893) i El Húsar (1894).

1893 — Conferència a l’Ateneu: 
«L’escenografia - notes històriques». 
Defensa la necessitat d ’apagar els 
llums de la sala durant les represen
tacions, tot enfrontant-se als usos ha
bituals.

1895 — Realitza el repertori del 
Teatro del C irco de Saragossa.

1896 — R etorna al Liceu, Falstaff
(1896) i Sansone e Dalila (1897) — 
produccions amb les quals també 
col·labora Maurici Vilomara—, Don 
Cario (1897), Nerone (1898) i A ndrea 
Chénier (1898).

1899 — La Walkiria, al Liceu. A 
l’estiu, viatge per Alemanya a fi de 
conèixer els avanços tècnics en rela
ció amb el muntatge de les òperes 
wagnerianes. En tornar, escriu unes 
Notas acerca de las artes escenográfi
cas en algunos teatros de Alemania. Es
cenografia de Tnstany i Isolda.

1900 — Fa les seves darreres esce
nografies: Ifigenia in Aulide, de 
G luck, al Liceu, i El Comte Arnau, 
de Frederic Soler, al Romea.

L’obra de Soler Rovirosa represen
ta una síntesi magistral de robustesa 
i lirisme, tant en el tractam ent com- 
positiu de les masses com en el sen
tit del color, a la vegada dramàtic i 
subtil. Fou, a la vegada, un imagina
tiu figurinista ¡ el més gran renova
dor català de la maquinària teatral.

Pere Valls Bofarull
Igualada, 1840 - Madrid, 1885

1854 — Entra a l’acadèmia de Be
lles Arts, que dirigeix a Barcelona 
Joaquim  Planella, oncle de l’escenò
graf Josep Planella, i director de la 
maquinària del Teatre Principal.

1860 — Entra en contacte amb 
Cagé, el qual aleshores es troba en el 
m om ent culm inant del seu prestigi, 
n ’esdevé el seu deixeble, i en recull 
la calidesa de les tonalitats i el sentit 
de l’observació del natural. Treballa 
cinc anys amb ell per renovar els de
corats del Liceu, després de l’incen
di del 1861, i, també, al Teatre dels 
Camps Elisis i en altres teatres cata
lans.

1865 — Es contractat pel reperto
ri del Teatre Municipal de Lleida, on 
es queda durant dos anys.

1868 — Marxa a Madrid on, des
prés d ’haver realitzat alguns treballs 
esporàdics, l’any 1872 assoleix el seu 
prim er èxit amb el ball pantom ím ic 
Barba Azul, en col·laboració amb els 
escenògrafs anglesos Perkins i Brow.

1872 — S’associa professionalment 
amb Busato i Bonardi per a un seguit 
d ’escenografies triomfals al teatre 
Príncipe Alfonso, Real, Zarzuela. 
Apolo, etc. que l’ocupen fins el 1882: 
La estrella del Norte, El Tamerlan de 
Pèrsia, Las mil y una noches, etc. Tam
bé realitza telons de boca, com el del 
Teatro de la Comèdia.

1879 — Es contractat pel Teatro di 
Parigi, de Florència, per a l’esceno
grafia del drama de màgia Aufile. 
Arran d ’això és nomenat Soci H ono
rari de l’Acadèmia de la capital tos- 
cana.

Aquest mateix any amb Francesc 
Sans pinta el sostre del Teatro Real 
de Madrid i hi realitza la seva esce
nografia més im portant: II Re de La- 
hore.

1881 — Realitza dos decorats de 
repertori per al teatre de l’Ateneu 
d ’Igualada i comença a ser cridat pels 
teatres d’altres capitals de l’Estat es
panyol: València, Sevilla, Còrdova, 
Bilbao, etc. en una carrera de presti
gi interrompuda per la seva mort pre
matura, víctima de l’epidèmia del cò
lera.
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Miquel Moragas Ricart
Barcelona, 1842-1916

1859 — Entra al taller de Josep Pla
nella al Teatre Principal i de seguida 
n’és nomenat encarregat. S’hi queda
rà fins al 1874, any en què les tensions 
amb el mestre li fan abandonar el ta
ller, després d’haver-se im pregnat 
dels plantejaments escenogràfics del 
romancitisme.

1865 — Al costat de Planella viu de 
ple la prim era gran dècada del teatre 
català al Romea, al voltant de la gran 
personalitat de Frederic Soler «Pita- 
rra», i realitza títols com La creu de 
la masia, Lo ferrer de tall i La filla del 
marxant, que el converteixen, junta
ment amb Vilomara un xic més tard, 
en el més acurat dissenyador de pai
satges i d’interiors catalans de l’escola 
realista.

1874 — Comença a treballar pel 
seu compte i col·labora amb Soler 
Rovirosa.

1881 — S’associa amb Fèlix Urge- 
llès, p intor de cavallet que ja havia 
fet alguna breu incursió escenogrà
fica. Amb ell, des del taller del Circ 
Barcelonès, continua la seva dedica
ció preferent al repertori català amb 
les estrenes de Sota terra, Joan Blan
ques, La cova dels Orbs, etc., sovint 
amb la col·laboració de figurins rea
litzats per Tomàs Padró. Treballen 
per a molts teatres barcelonins, con
reant, igualment, revistes musicals i 
sarsueles.

Amb Urgellès realitza nombrosos 
telons de boca, a Barcelona, o a fora 
com els de Terrassa, O lot i Reus.

1888 — Moragas i Urgellès se se
paren, i el primer s’associa amb el seu 
nebot, el jove Salvador Alarma, que 
havia estat aprenent al taller de So
ler Rovirosa. Junts abordaran els 
grans títols dels nostres autors post- 
romàntics, de vegades en produc
cions en les quals també hi partici
pen els altres grans escenògrafs 
realistes: Magdalena, Les monges de 
Sant Ayman, Els tres tambors, Mar i 
cel, La presó de Lleida, Gal·la Pla- 
cidia...

Progressivament Moragas va dei
xant les regnes del seu taller a Alar
ma, que cada vegada assumeix més la 
totalitat dels encàrrecs, malgrat que 
fins a la m ort del seu oncle farà sig
nar les seves produccions com si fos
sin obra de tots dos.

M aurici Vilomara Virgili

Barcelona, 1848-1930
1860 — A lum ne de Llotja, on les 

classes de M artí Alsina estimulen la 
seva precoç vocació realista, que apli
carà a l’escenografia amb traços vi
gorosos i amb una gran llibertat de 
plantejaments. Per les mateixes da
tes freqüenta els tallers de Cagé i Pla, 
al Liceu, de Carreras, a l’Odèon i dels 
joves Ballester i Soler Rovirosa que 
pintaven decorats per a les òperes del 
Principal.

1863 — Retornat Ballester de Pa
rís, l’ajuda al taller del Teatre P rin
cipal.

1865 — Esdevé oficial de Ballester 
al teatre del Liceu, local que no aban
donarà fins un any abans de la seva 
m ort.

1869 — Col·labora amb Soler Ro
virosa en les primeres realitzacions 
d’aquest al Liceu: La Passió, Don Car
io, etc.

1875 — Signa en solitari la seva pri
mera escenografia, Mignon, a la qual 
seguiran Aida, La Africana, etc.

1880 — Amb l’empresari Bernis i 
Soler Rovirosa va a l’Havana i Nova 
York, on col·labora al muntatge de 
Castles in Spain, recull de diverses co
mèdies de màgia. A conseqüència de 
l’èxit assolit, es queda uns mesos més 
a Nova York, contractat pels empre
saris dels teatre dels N ew  Gardens.

1882 — Amb Amleto, de Thomas, 
inicia la seva fase més fructífera al Li
ceu amb un seguit interm inable 
d ’òperes del repertori italià, francès, 
alemany, rus i català. Carmen 1888), 
Orfeó (1889), Tannhduser 1891), Ga- 
rin (1892), Manon (1894), Sansone e 
Dahla (1897), Haensel i Gretel (1901), 
I  Pirinei i Cristoforo Colombo (1902) 
com pten entre els seus gran èxits.

1894 — A partir d ’aquest any al
terna, de manera estable, les òperes 
del Liceu amb incomptables produc
cions dramàtiques, on mostra espe
cialment la seva compenetració amb 
els ambients històrics i geogràfics ca
talans, dels quals va ser el més pene
trant traductor plàstic. Es vincula a 
les més prestigioses companyies i em
preses, sobretot als escenaris del N o
vetats, Romea i Principal, teatre on 
va tenir taller fins a l’incendi del 
1915. M olts dels grans títols de G ui
merà i Rusinol s’estrenen o es repo
sen amb decorats seus, sovint al cos
tat dels d ’Urgellès, Alarma i Junyent:

La filla del mar (1900), El pati blau 
(1903), Gal·la Placídia (1909), L ’auca 
del senlyor Esteve (1917), etc.

1920 — Chauffeur..., al Palacel 
inaugura la seva col·laboració que 
comparteix amb Alarma, amb les es
pectaculars revistes de Ferran Bayes 
al nou teatre Principal. L’any següent 
fan Oooooh! La Revue.

Vilomara no va tenir cap deixeble. 
Treballava sol, especialment de nit, 
a la recerca d’aquella veritat en les 
composicions perspectives i les seves 
mocfulacions lumíniques que tan 
autèntiques feien les seves escenogra
fies. Els seus telons curts, en conse
qüència, eren justament aclamats 
com a obres mestres. U n d ’ells, el de 
la sagristia de Sant Sulpici, per a 
l’òpera Manon, va ser declarat d’in
terès artístic nacional.

Molts teatres de la resta de Cata
lunya, de l’Estat espanyol i d ’Amè- 
rica Llatina van acollir les seves es
cenografies.

Fèlix Urgellès de Tovar
Barcelona, 1845-1919

Pintor de cavallet, viatja a Madrid, 
París i Londres per estudiar els mu
seus i copsar els secrets del color, de 
la respiració interna dels paisatges i 
dels jocs d’ombres i clarors produïts 
per ía llum.

De jove ja havia freqüentat el ta
ller de Josep Planella, amb el seu amic 
Lleó Commeleran. D ’aquells anys es 
coneix la seva La redoma encantada, 
del 1868.

1881 — Accepta la proposta de 
Moragas, d’associar-se i treballar 
junts al taller del Circ Barcelonès. 
Comencen pintant decorats per al 
Teatro del Buen Retiro i continuen 
junts produint per als teatres del 
Circ, Romea, Espanyol, Eldorado, i 
els de Reus, O lot, M ataró, Terrassa, 
Sabadell, Buenos Aires, Guatemala, 
M ontevideo, l’Havana, etc., fins el 
1888.

1888 — D urant l’Exposició U ni
versal, a la Plaça de Catalunya expo
sa el seu cèlebre Panorama circular 
amb vistes de Montserrat.

1890 — Ja sol, es vincula a les p ro
duccions del teatre català del mo
ment al costat dels grans noms de 
l’escenografia contem porània, espe
cialment per al Romea i el Novetats. 
Simultàniament treballa de manera 
regular per als teatres Eldorado i 
G ran Via, especialment en drames i 
sarsueles de caràcter popular.

1899 — Inicia la seva col·laboració 
—que durarà fins al 1912— amb 
Adrià Gual i el seu Teatre íntim , so
vint com a realitzador dels croquis 
imprecisos del director i escenògraf 
simbolista.

1901 — Guanya, amb Junyent, el 
concurs d ’escenografia wagneriana 
convocat pel Liceu.

1905 — Amb Vilomara, Alarma i 
Junyent és un dels principals escenò
grafs dels moderns Espectacles i 
Audicions G raner, al Teatre P rin
cipal.

1912 — Gli Amanti di Teruel, al 
Teatro C olón de Buenos Aires.

1919 — Guglielmo Ratcliff, al Li
ceu, pocs mesos abans de m orir. U r
gellès va ser mestre del jove Junyent, 
que aprendria d’ell els valors atmos
fèrics i íntims de les escenografies de 
paisatge i del qui seria gran perspec- 
tivista Josep Vidal.
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Joan Francesc Chia A lba
Barcelona, 1851-1916

Alumne de Llotja, on freqüenta les 
classes de perspectiva i paisatge de 
Lluís Rigalt.

1870 — Abandona els seus estudis 
d ’arquitectura (mestre d ’obres) per 
entrar al taller regentat per Soler Ro- 
virosa i Pla, amb qui es forma.

1876 — A Madrid, on tres anys 
abans es va instal·lar el seu mestre 
Pla, estrena El siglo que viene, al cos
tat de Busato, Bonardi, Pla i Valls.

1878 — Viatja per França i Portu
gal, on realitza dibuixos al natural de 
París i Lisboa. Probablemente és ales
hores (1879) quan és contractat pel 
Teatre Recreyos W itayne d ’aquesta 
capital, on realitza nombroses obres 
de gran espectacle.

1880 — Treballa per al Teatre Rus- 
safa, de València.

1882 — Treballa per al Teatre del 
Circ Barcelonès i estrena, al Princi
pal de G irona, les seves famoses es
cenografies de Los sobrinos del Capi
tán Grant.

1885 — Els decorats de La Vuelta 
al mundo, al Tívoli, semblen marcar 
la seva definitiva instal·lació a Barce
lona, on treballarà també per als tea
tres Novetats, Liceu, O lim po, Prin
cipal, Gayarre, Variedades, N uevo 
Retiro i G ran Vía. Des de Barcelona 
farà incursions a altres teatres cata
lans (Granollers, Vilafranca, etc.) i de 
la resta de l’Estat (Alacant, Múrcia. 
Granada, Cadis, Sevilla, etc.).

1889 — A París és responsable de 
la decoració del Pavelló Agrícola 
d ’Espanya a l’Exposició Universal.

1890 — La Bella Fanciulla di Perth 
marca l’inici de la seva col·laboració 
amb el Liceu, que arribarà fins al 
1905 amb títols com Garin, Louise 
i Faust, al costat de Vilomara i Ju- 
nyent.

Moltes de les seves escenografies gi
raren entorn del tema del progrés tèc
nic, especialment el desenvolupa
ment urbà: El siglo que viene, De 
Madrid a Barcelona, La Gran Refor
ma, El siglo XX, etc.

Chia, magnífic dibuixant, va ex
cel·lir en el disseny de carrosses de 
celebracions populars i en la realit
zació de telons de boca, d’esplèndids 
cortinatges amb plecs ficticis, orna
mentats amb falsos brodats com els 
del Teatre O lim po o el de Vilafran
ca del Penedès.

Salvador Alarm a Tastas
Barcelona, 1870-1941

N ét i fill de dos membres dels ta
llers escenogràfics de Josep Planella 
i Soler Rovirosa, respectivament, i 
nebot de Miquel Moragas, veritable 
prim er mestre seu, entra molt jove 
al taller d’aquest al Teatre Circ Bar
celonès.

1888 — Q uan Moragas i Urgellès 
se separen, Alarm a esdevé soci del 
primer, encara ĉ ue fins deu anys més 
tard no inclourà la seva firma en els 
treballs que realitzen conjuntament.

1895 — La seva participació en 
l’escenografia de Les monges de Sant 
Aimant, revela ja el seu sentit més de- 
corativista que historicista del realis
me, el qual suavitza amb una tendèn
cia personal a l’ondulació i l’erosió 
dels contorns.

1899 — Amb La Culpable, per al 
Teatre íntim , inicia una llarga col·la
boració amb Adrià Gual que a par
tir de 1903 continuarà en la N ova 
Empresa del Teatre Català instal·lada 
al Romea, en el N ovetats i en diver
ses produccions del prim er cinema 
català.

1902 — Inaugura el Dioram a Ani
mat, a la plaça del Bonsuccés, que 
constava de quatre quadres corporis 
amb figures situades sobre una pla
taforma giratòria.

1904 — Assumeix la direcció de 
Les Visions Poètico-Musicals a la Sala 
Mercè, amb les quals l’empresari 
Lluís Graner cercava una síntesi de 
totes les arts.

1905 — Igual que Vilomara, Urge
llès i Junyent, participa en les dues 
temporades dels Espectacles i Audi
cions Graner, sota la direcció d’Adrià 
Gual, dedicades al gran repertori del 
teatre modernista català.

1910 — Canigó, a Figueres, Don
zell qui cerca muller, al Romea i An- 
drònica, al Principal.

1911 — Amb el muntatge a l’aire 
lliure de Les flors del cingle, es con
verteix en el principal anim ador de 
la nova experiència del Teatre de la 
N atura, les diverses edicions del qual 
van tenir lloc als boscos de la G arri
ga, Vallvidrera, M artorell i Sabadell. 
Fou especialment famosa la represen
tació de Terra Baixa, de Guimerà, 
l’any 1915.

1913 — Amb Parsifal, al Liceu, 
s’inicia la seva dedicació a l ’òpera, 
que fins a La Walkiria, el 1935, alter

narà amb una presència constant en 
les produccions més im portants del 
teatre català: La comedia extraordinà
ria de l ’bome que va perdre el temps 
(1914), Tassarba (1916), Jesús que tor
na, Indíbil i Mandoni i La Baronesa 
i L 1auca del senyor Esteve (1917), etc.

1918 — Dirigeix la renovació tèc
nica de l’escenari del Teatre Tívoli.

1927 — Esdevé director de la Sec
ció d ’Escenografia de l’Institut del 
Teatre, càrrec en què el succeirà el 
seu deixeble i col·laborador Josep 
Mestres Cabanes.

Alarma també fou un excel·lent de
corador de façanes i interiors (La Pa
loma, el teatre Poliorama, el Cafè de 
la Lluna, el cinema D oré, el Teatre 
Cervantes de Buenos Aires, etc.) i in
tervingué constantm ent en tasques 
parascenogràfiques com guarniments 
de carrers, envelats i carrosses de fes
teigs populars.

Al seu taller del Circ Barcelonès es 
formaren, també, molts dels grans es
cenògrafs que en les primeres dèca
des del segle XX protagonitzarien la 
prim era gran reforma escenogràfica 
catalana. Entre ells excel·liren Joan 
Morales i Àngel Fernández, al cos
tat dels també deixebles seus Francesc 
Buyé, Salvador Sabatés, Ram on Ló
pez i Miquel Campsaulines.

Oleguer Junyent Sans
Barcelona, 1876-1956

N ét de Sebastià Junyent, el famós 
«espardenyer del Born» que va orga
nitzar un seguit de cèlebres carnavals 
que aplegaren els intel·lectuals i ar
tistes més inquiets de la ciutat, i ger
mà del gran pintor homònim del mo
dernisme, Oleguer viu des de petit en 
un món obert a l’art i a la festa.

1890 — Adolescent, ingressa al ta
ller de l’escenògraf Urgellès, que el 
forma en els secrets de la utilització 
dramàtica del color, a la vegada que, 
a Llotja, Cavo Verdonces li obre els 
secrets de la perspectiva teatral.

1896 — Després d ’un ràpid pas pel 
taller de Moragas i Alarma, ingressa 
al taller de Soler i Rovirosa el qual 
l’adopta com a deixeble predilecte i 
aviat li confia les tasques més im por
tants, i li delega la realització de la 
seva primera escenografia: Blancaflor, 
per al Teatre íntim  d ’Adrià Gual, 
l’any 1898.

1899 — Viatge de tres mesos per 
Europa acompanyat pel joveníssim 
Josep Castells i ingrés a l’im portant 
taller de Carpezat a l’Ò pera de Pa
rís, on treballa durant dos anys. A Pa
rís freqüenta els seus amics Anglada 
Camarasa, Gòsé, N onell, Canals, 
Sunyer i Picasso.

1901 — D urant un viatge a Itàlia 
rep la convocatòria d ’un concurs 
d ’escenografia wagneriana al Liceu, 
que guanya amb dos projectes de El 
Capvespre dels déus. Com  a premi, a 
més a més del contracte per a aques
ta producció, guanya un viatge a Ale
manya a fi d ’explorar els llocs de la 
mitologia wagneriana, dels quals es
devindrà un refinat especialista.

1902 — Cristoforo Colombo marca 
la consolidació d ’una dedicació al Li
ceu que no cessarà fins al 1933 (Loui
se, Thaïs, Els mestres cantaires, Faust, 
Tannhàuser, El vaixell fantasma, L ’or 
del Rin, Romeo ijulieta, Parsifal) i que 
és alternada amb importants produc
cions dramàtiques per a les més pres
tigioses companyies i empreses del 
modernisme i el noucentisme: el Tea
tre ín tim  d ’Adrià Gual, els Especta
cles i Audicions G raner, la N ova 
Empresa de Teatre Català, el Sindi
cat d ’A utors Dramàtics Catalans, les 
companyies d ’Enric Borràs i Josep 
Santpere, el Teatre de la N atura i el 
Teatro de A rte de M artínez Sierra, 
al qual l’uneix una gran amistat. Du-
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rant tres dècades, deixa testimoni 
arreu de la seva poderosa capacitat de 
síntesi entre la solidesa de les cons
truccions escenogràfiques i la subti
litat de les seves lliures estilitzacions, 
quant al dibuix de detalls realistes i 
a l’ús del color, i entre la densitat cli
màtica que assoleix i l’escassesa d’ele
ments que utilitza. Excel·leix, entre 
d’altres títols, a La Santa Espina, 
Gal·la Placidia, L ’ordinari Henschel, 
El comte Arnau, Nausica, Pàtria, El 
reino de Dios, La llama, Don Juan Te- 
norio i L ’auca del senyor Esteve.

1908 — Després d’un seguit de 
viatges per l’Europa del nord i cen
tral i pel M editerrani, que el sensibi
litzen envers les boires o les transpa
rències lumíniques dels diferents 
indrets, emprèn un viatge al voltant 
del món (Àfrica, Àsia, Oceania, 
Amèrica) que, en tornar, recull en el 
seu Roda el món i toma al Bom, il·lus
trat per ell mateix.

1913 — Dirigeix la restauració i 
l’ornamentació del Teatre Novetats, 
tasca que cinc anys més tard repeti
rà amb el Teatre Tívoli.

1929 — Es nom enat assessor artís
tic de l’Exposició Internacional de 
Barcelona. Entorn de l’esdeveniment 
presenta una escenografia basada en 
el Poble Espanyol de Montjuïc al Ca
sino de París, i realitza amb Nogués, 
Galí, Canals i Francesc Labarta nom
brosos diorames sobre la història i la 
geografia de l’Estat.

1933 — La vida breve, al Liceu, 
marca el seu abandó definitiu de l’es
cenografia, desanimat per la creixent 
mesquinesa dels empresaris que 
s’acullen cada vegada més a les fór
mules del decorat de lloguer.

Josep Mestres Cabanes
Manresa, 1898

Andreu Vallvé Ventosa
Barcelona, 1918-1979

La seva tasca escenogràfica repre
senta l’epígon de l’escola realista més 
rigorosa, dins les coordenades de la 
qual continua treballant molts anys 
després de la desaparició dels grans 
mestres de les dues primeres genera
cions.

1911 — Des de m olt jove rep una 
doble influència: la del taller manre- 
sà de decoració on entra d ’aprenent 
i la del seu avi i el seu oncle, que ha
vien estat deixebles de Josep Plane
lla i ajudants als tallers de Vilomara, 
Chia i Sebastià Carreras.

1919 — Assisteix a les classes de 
perspectiva de Calvo Verdonces a la 
Llotja barcelonina i entra al taller 
d’Alarma, del qual esdevindrà íntim 
col·laborador.

1922 — Va a Buenos Aires per 
col·locar i com pletar el sostre del 
Teatro Cervantes, pintat per Alarma.

1927 — Esdevé professor col·labo
rador d ’escenografia i perspectiva a 
l’Institut del Teatre, matèries de les 
quals era titular Alarma. Acabada la 
guerra n ’assumirà ell la titularitat, 
que m antindrà fins a l’any 1969.

1938 — Rep de l’empresari Mes
tres Cal vet els primers encàrrecs, des
tinats a les temporades de sarsuela del 
Liceu durant la guerra.

1939 -  S’ associa amb Alarma. 
L’empresa Alarma-Mestres durarà 
dos anys, fins a la m ort del primer.

1941 — Declina el desig testamen- 
tari d’Alarma que continuï amb la ge
rència del taller del Circ Barcelonès, 
associat amb el seu fill A ntoni 
Alarma.

1942 — Realitza les primeres p ro 
duccions importants per al Liceu: Lo- 
hengrin i Parsifal, i n ’esdevé l’escenò
graf titular, essent especialment 
famoses les seves produccions d’Aida 
(1945), Canigó (1953) i molts títols 
wagnerians con Els mestre cantaires 
de Nuremberg (1944 i 1950) i Sigfrid 
(1951), dels quals es converteix en un 
notable especialista, ancorat en una 
tradició que persisteix al marge de les 
noves concepcions, caracteritzada en 
ell per la densitat compositiva, 
l’abundància d ’elements (fermes, 
aplics, practicables, etc.) i el precio
sisme en la cura dels detalls descrip
tius de les seves escenografies.

1956 — Tristany i ïsolda és la seva 
darrera escenografia per al Liceu, en

el taller del qual rom andrà durant 
anys com a assessor artístic i dedicat 
a la seva nom brosa obra de cavallet, 
especialitzada en complexes perspec
tives arquitectòniques, amb dos te
mes recurrents: els interiors de cate
drals i del Liceu. Aquest mateix any 
és nom enat catedràtic de perspecti
va de l’Escola de Belles Arts de Sant 
Jordi.

1963 — La Fira Internacional de 
N ova York li encarrega dotze diora
mes sobre la vida de Colom . Uns al
tres dotze diorames sobre aquest ma
teix tema li seran encarregats el 1967 
pel govern veneçolà amb motiu de 
les Festes de la Hispanitat de Caracas.

1964 — Publica el seu cèlebre Trac
tat de perspectiva, on explica els cinc 
punts de vista de l ’espectador. A nte
riorm ent havia escrit l’opuscle El àn- 
gulo maestro de la escenografia.

1983 — Participa en l’any d’home
natge a W agner amb el seu àlbum de 
dotze litografies sobre cada una de les 
òperes del músic alemany.

1985 — H erm ann Bonnín i Joan 
Brossa li confien l’escenografia de 
l’escena de La Pregunta perduda al 
Teatre Romea, de la qual són direc
to r i autor respectivament, amb m o
tiu del Congrés Internacional de Tea
tre a Barcelona.

D urant els seus anys liceistes són 
deixebles im portants del seu taller 
Andreu Vallvé i Joan Vilajoana.

1934 — Ingressa a l’Escola de Be
lles Arts i al taller d ’Alarma, on rep 
els ensenyaments de Mestres Ca
banes.

1939 — Signa les seves primeres es
cenografies al Teatre Principal de Za
mora.

1946 — M unta el seu propi taller. 
La prim era producció que en surt és 
Wu-li-Cbang, per al Teatre Poliora
ma, a la qual seguirà una llarga llista 
d’escenografies «de saló amb tresillo» 
per al teatre comercial més conven
cional dels anys quaranta als seixan
ta dels teatres Romea i Talia, que 
aviat alternarà amb la dedicació a un 
repertori més inquiet i exigent, vin
culat des dels seus respectius inicis als 
teatres «de butxaca», com el Wind- 
sor i el Candilejas, i als actes sacra
mentals m untats per Esteve Polls i 
Joan Germán Schroeder o a m untat
ges rigorosos d’Adolfo Marsillach i 
Hermann Bonnín al Teatre Grec. En 
aquest aspecte esdevé un especialista 
en escenografies corpòries a l’aire 
lliure, de planta estesa horitzontal
ment davant el públic.

1952 — Inicia una llarga tasca en 
l’escenografia cinematogràfica amb 
títols com Plácido, de Bérlanga, Di
tirambo, de Gonçal Suàrez i molts al
tres d ’Ignacio F. Iquino. Entra com 
a professor de perspectiva a l’Insti
tut del Teatre, on aviat assumirà tam
bé els cursos d ’Evolució Tècnica de 
l’Escenografia i Tècniques de M un
tatge.

1955 — A m b El zoo de cristal, al 
W indsor, inicia un recurs escenogrà
fic que li serà especialment grat: la vi
sió de l’interior dels edificis — 
plantats corpòriam ent— vistos si
m ultàniam ent des de l’exterior.

1970 — Esdevé Secretari General 
de l’Institut del Teatre sota la direc
ció d’H erm ann Bonnín.

Des de l’Institut del Teatre Vallvé 
va esdevenir un pacient i meticulós 
sistematitzador de dades històriques 
sobre els escenògrafs de l’escola rea
lista catalana, aprofundí i amplià una 
tasca que havia estat iniciada abans 
per Marc Jesús Bertran, Francesc Cu- 
ret i Josep F. Ràfols.

Entre els deixebles del seu taller cal 
destacar Fabià Puigserver, que hi en
trà l’any 1960.
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LA N IT  ROM ÀNTICA

Podríem referir-nos al romanticisme 
com si es tractés d 'una estètica de la in ten
sitat. La mirada de l'artista s'adreça cap 
endins, vers l'espai interior on s'amaguen 
els desigs, els somnis, les preguntes i les pors. 
I  si també s'adreça cap enfora, és per 
projectar-hi els sentiments interns, l'entorn 
esdevenint a ix í ressò i «continent» de la v i
vència íntim a.

L 'àm bit d'on emergeixen les grans pre
guntes de l'individu és el de la relació am b  
allò que és desconegut, am b la cara miste
riosa i inexhaurible de les coses. Per això, 
la nit, que am b el silenci i la foscor evita  
la dispersió del pensament darrera l'anèc
dota, va ser un tema im portant en la pro
ducció artística d 'un període que, cansat 
de les llums.de la raó i de la dimensió so
cial de la vida, volia endinsar-se pels ca
m ins del sentiment i de la individualitat.

E l teatre va incorporar la n it en un se
guit de drames i d'òperes, en les quals els 
personatges vivien  els seus amors, la seva 
desolació o les seves decisions més impor
tants. N its als afores de la ciutat, vora les 
ruïnes dels castells, —com en els tres mag
nífics tempteigs de Lluís Rigalt—, en els ce
mentiris o en el cor mateix de la natura. 
I  quasi sempre am b la lluna com a testi
m oni m u t o com a interlocutora — 
germana o deessa— còmplice, que envia els 
seus reflexos com a resposta. Tècnicament 
calia no ofegar aquesta comunicació essen
cial am b elements excessius: un prim er  
rompiment, o uns bastidors i unes fermes, 
i un ample teló de fons bastaven per asso
lir la intensitat desitjada.

J w  H  vi jÉpr 1
, .vv

Francesc Pla: nocturn de ciutat amb riu. 
Teatre Príncipe Alfonso de Madrid, 1875

Lluís Rigalt: tres tempteigs de monestir en ruïnes a la nit, c. 1850
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EL SENTIMENT 
DE LA NATURA

La naturalesa, que havia estat analitza
da per la Il·lustració com un objecte botà
nic, geològic i zoològic i com un entorn  
amable d ’episodis galants, assoleix progres
sivam ent un caràcter personal i, sovint, 
gairebé sagrat. Natura inquieta, am b àni
ma, companya del «caminant solitari» que 
és l ’home del romanticisme, de vegades es 
desborda am b trasbalsaments intensament 
emotius: la tempesta de llampecs, el terra
trèmol, l ’erupció volcànica, el m ar tumul- 
tuós, etc. Com si els elements il·lustressin 
el caos i la profunda inquietud de l ’esperit 
humà, que es troba en una continuada si
tuació de canvi. L ’esbós d ’un rocam que 
emergeix en una tempesta, realitzat per So
ler Rovirosa poc abans d ’anar a París, pels 
volts de 1860, el del seu deixeble Sebastià 
Carreras, probablement per Los sobrinos 
del Capitân Grant, l ’any 1895, i el m olt 
mes tardà de Gustau Valera, am b una 
erupció volcànica, corroboren aquest sen
tit. El de Lluís Rigalt il·lustra un aspecte 
diferent: la natura serena, replegada sobre 
la seva in tim itat, com transfigurada pel 
seu misteri.

Tots, però, traeixen una adscripció tèc
nica: mentre que el néoclassicisme, després 
del gust rococó per les escenes-quadre, ha
via jugat a fons am b els secrets de la pers
pectiva, el romanticisme, en una època de 
descobriments òptics, en la qual els espec
tacles puram ent visuals —panorames i 
diorames— originaven llargues cues a les 
grans ciutats, estén la mirada de l ’especta
dor horitzontalment, més que no pas cap 
a un p u n t de fuga determinat. Com si el 
misteri del paisatge fos tan gran que no
més es pogués abastar am b una mirada que 
es desplacés, dinàmicament, al llarg de tota 
la seva amplitud.
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EL CASTELL,
SIGNE DE PODER

Enfront dels ideals cívics representats per 
l ’antiguitat greco-romana i les seves dimen
sions imperials, tant l ’insubornable ind i
vidualisme de l ’esperit romàntic com les 
reivindicacions nacionalistes dels estats 
europeus troben un model i un vehicle d ’ex
pressió, en els herois i en els episodis de llui
tes independentistes de l ’edat mitjana.

El castell és el centre de la civilització me
dieval, un signe de l ’autoritat temuda i, 
a la vegada, reasseguradora que organit
za la vida dels súbdits, la qual tant en bé 
com en mal depèn de les decisions que s ’hi 
prenen.

Es, també, un lloc inaccessible per m o
tius de defensa i com a símbol d ’altiva so
birania. Consegüentment a aquests dos 
trets essencials, tan t a l ’esbós de Cambon 
pel seu desconegut Robert Bruce (proba
blement deixat a Barcelona pel mestre fran
cès quan va venir en aquesta ciutat l ’any  
1847 o portat posteriorment per Pla, Ba

llester o Soler Rovirosa, deixebles seus a Pa
rís) com al teatrí de Soler i Rovirosa per 
a La Redoma encantada, el castell és si
tuat al cim de rocams escarpats i sòlids — 
desperts vigilants nocturns— i al bell m ig  
de la convergència de les mirades.

El teatrí de L’Oro del Reno exalça un 
m ític castell medieval: el Walhalla, palau 
dels deus a la saga dels Nibelungs. Junyent 
hi revela el seu profund sentit de la densi
tat compositiva a partir de pocs elements 
i la seva recerca d ’una taca pictòrica i d ’un 
cromatisme més eficaços poèticament que 
com a reproducció im itativa: la diafani
tat blanca i daurada del bellíssim palau, 
així com les seves misterioses irisacions mal
ves connoten immediatament una magni
ficència que se situa més enllà de les coor
denades físiques: una aurèola resplendent 
que el significa a la vegada com a construc
ció perfecta, meravellosa i inaccessible.

F. Soler Rovirosa: La redom a encantada, de J. E. Hartzenbusch. Teatre Principal, 1874
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INTERIORS FEUDALS

A l voltant de les llegendes i dels fets his
tories autòctons (la gesta de Roland, els Ni- 
belungs, el rei A rtur, el comte Arnau, la 
reconquesta castellana, les croades, les m o
narquies estrangeres als territoris italians, 
la unificació catalana, etc.), els escenaris 
es van omplir de drames parlats i d'òperes 
belcantistes o verdianes am b interiors de 
palaus i castells feudals que satisfeien a la 
perfecció la vocació historicista dels esce
nògrafs del gran m ovim ent que compren 
el romanticisme i el realisme postromàn- 
tic: arcs decorats amb sanefes de motius geo
metries, tapissos, estendards, capitells, làm 
pades, mobles am b dosell, cornises de pe
dra i bigues de fusta historiados, estaven 
pintats am b un esperit documentalista que 
constituïa un dels més grans al·licients del 
plaer del públic, que no estava acostumat 
a veure tant de prop aquelles meravelles 
pintades am b tanta propietat i abundan
cia de detalls i tan sàviament amplifica
des per la perspectiva.

Bé que tots els escenògrafs de l'escola rea
lista en van ser mestres, ningú no va supe
rar Soler Rovirosa i Vilomara pel que fa  
a la captació de la rudesa i, a la vegada, 
al decorativisme auster d'aquells feixucs in
teriors arquitectònics, per a Macbèth, I Pi- 
rinei, El Comte Arnau i tants d'altres tí
tols, esdevinguts lleugers per la màgia del 
seu art.

F. Soler Rovirosa: Macbeth, de G. Verdi. Teatre Principal, 1866

Lluís Labarta: figurins per a Nuestra Senora de París, de F. Navarro i M. Giró. Teatre Novetats, 1897
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Francesc Soler Rovirosa: El comte Arnau, de F. Soler. Teatre Romea, 1900



EL PALAU MEDIEVAL: 
TERRASSES I JARDINS

Don Cario, Hamlet, Tristany i el com
te Roger de Venafut van omplir, am b les 
seves dramàtiques vicissituds, identificades 
per les músiques de Verdi, Thomas, Wag- 
ner i Morera, aquests espais intermedis d'ar
quitectura feudal.

El ja rd í d ’Isabel de Valois pel Don Car
io del gener de 1870 al Liceu és una de les 
poquíssimes mostres que s'han conservat 
d'aquell autodidacte que fou  Marià Carre
ras, form at dia rera dia en els senzills i po
pulars espectacles de les primeres fases de 
l'Odéon i el Romea, i que en aquella oca
sió compartia el cartell am b Soler Rovi- 
rosa. Carreras fa  viure els personatges del 
segle X V I  en un palau de factura medieval, 
que comunica am b un ja rd í ín tim  ple de 
fragància.

Per a l'Am letto de 1882, Vilomara, 
col·laborador de Carreras, que feia temps 
que ja era titular del Liceu, va dissenyar 
un espai escènic d'una gran simplicitat: dos 
bastidors laterals en primer terme, una fer
ma emmerletada, un gran aplic arquitec
tònic i un altre de vegetal i un teló de fons  
pintat de cel. El perfecte equilibri de la com
posició deriva de l'hàbil distribució de les 
masses i les llums, les quals; a més a més, 
operen com a recurs espacial, per exemple, 
projectant cap enrera la mola del castell, 
banyada pel sol, darrera de la primera cons
trucció en penombra. En les Monges de 
Sant A im a n , de 1895, i Tristano e Isot- 
ta, de 1899, Soler Rovirosa, que ja és un 
superb constructor en la seva plenitud, bo 
fragmenta m olt més, retallant detalls, per
fila n t siluetes i an im ant de vida tots els ra
cons, o sigui, donant a l'escena una densi
tat que ningú no va igualar.

F. Soler Rovirosa: Les monges de Sant Aiman, d’À. Guimerà. Teatre Novetats, 1895

F. Soler Rovirosa: Tristano e Isotta, de R. Wagner. Teatre del Liceu, 1899

L.
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LA DIVERSIFICACIÓ 
DE L’HISTORICISME

El recurs del teatre del segle X I X  a la te
mática histórica no es va lim itar a l'edat 
mitjana, malgrat que va ser el gran perío
de que, menyspreat ahans per barbar i 
mancat d'interès, el romanticisme va re
cuperar. E l renaixement, el barroc, el ro
cocó i el període de la revolució francesa 
van inspirar, igualment, una bonapartde  
la producció dramàtica d'aquest segle i van  
ser objecte de la seva acurada aplicado do
cumentalista.

El sever gabinet de Felip I I  per al Don 
Cario, en la mateixa producció per a la 
qual va dissenyar el ja rd í que ja  coneixem, 
sorprèn per Vafany descriptivista de detalls 
que hi manifesta Marià Carreras. Els re
lleus de les fustes de les portes i deis arram- 
badors i els capitells, les estàtues i els flo- 
rons de la comisa superior, probablement 
tots en trompe-Poeil, produeixen una sen- 
sació d'excés —Vexcés com a signe del po
der reial— que només la lleugeresa de la 
pintura al fresc del sostre i la transparèn
cia del vitrall ple de llum  aconsegueixen 
de compensar.

El rococó era un període especialment es
tim at per Soler Rovirosa. Les capritxoses 
i ondulades fantasies form als de l'estil set- 
centista permetien de crear espais plens de 
gràcia i suavitat i equilibrar harmoniosa
m ent la inquieta mobilitat dels detalls or
namentals amb el rigor clàssic dels volums. 
Des d 3un altre p u n t de partida estilístic, 
el sobri interior medieval civil, convertit, 
durant els anys del Terror, en Sala del Tri
bunal Revolucionari que condemnarà a 
m ort el poeta Andrea Chénier, assoleix la 
nova identitat —un nou equilibri 
conceptual— gràcies als cinc concisos de
talls ornamentals, de connotacions patriò
tiques i jurídiques, que ja preludien els re
vestiments pompeians de l'estil Imperi.

F. Soler Rovirosa: La magia nueva, de J. Feliu i Codina. Teatre Principal, 1876
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F. Soler Rovirosa: Andrea Cbénier, d’U. Giordano. Teatre Liceu, 1898

F. Soler Rovirosa: L a m agia nueva., de J. Feliu i Codina. Teatre Principal, 1876
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LA TÈCNICA DELS GRANS 
EXTERIORS HISTÒRICS

El disseny d 'un espai enjardinat, que 
comprengui, a la vegada, la façana del pa
lau al qual pertany, posa un problema im 
portant de mides a l'escenògraf: com fer  ca
ber l'exterior d 'un gran edifici i, al mateix 
temps, el ja rd í o el parc que el precedeixen 
en les limitades dimensions de l'escenari.

Sovint, com en els casos als quals ens re
ferim  ara, la solució la dóna la perspecti
va obliqua que, en col·locar els punts de 
mira i de fuga als dos extrems oposats de 
l'escenari, però fora d'ell, crea la sensació 
fictícia de la presencia d'uns espais —que 
prolonguen allò que es veu— en realitat ab
sents. I  a la vegada, distribuint les façanes 
en visuals plantades obliquament o 
pintant-les en un bastidor frontal, però vis
tes en angle, dóna cabuda iconogràfica a 
una amplada arquitectònica —en realitat 
poc fonda— que la perspectiva fron ta l re
duiria a uns marges m olt més prims.

Finalment, la mateixa asimetria, que és 
conseqüència forçosa de l'obliqüitat del 
plantejament de l'espai, permet d'obrir pas 
a zones laterals de fons, que es prolonguen 
en la llunyania sense perdre amplada, tal 
com podem veure clarament en l'espai que 
Soler Rovirosa va realitzar per a Falstaff 
al Liceu, el 1896.

F Soler Rovirosa: Falstaff, de G. Verdi. Teatre del Liceu, 1896

F. Soler Rovirosa: D o n  Cario, de G. Verdi. Teatre del Liceu, 1897
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Maurici Vilomara: La vida pel Tsar, de M. Glinka. Projecte inèdit, 1911

F. Soler Rovirosa: Falstaff, de G. Verdi. Teatre del Liceu, 1896
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L’ATRACCIÓ DELS ESPAIS 
EXÒTICS

A  diferencia de la sobrietat general de 
l ’arquitectura occidental —exceptuant els 
excessos del barroc i les audàcies del 
rococó— les civilitzacions llunyanes en el 
temps o en V'espai oferien al públic un re
pertori de colors i d ’ornamentacions va
riats i insòlits que, sovint, a causa de la seva 
bellesa i de la seva mateixa novetat, pro
vocaven aplaudiments enfervorits.

El repertori romàntic va permetre som
nis lliures i sensuals als lim itats fills  de la 
creixent civilització industrial. Mentre que 
Chia els portava al palau dels Chibichungs, 
a la vora del R in, on el m alvat Hagen feia 
créixer en el cor de Günther la passió per 
Brunhilda, i Moragas, davant del vel sa
grat de l ’Arca de lA liança, els portava al 
segon pati del superb Temple de Jerusalem, 
que cauria enderrocat en el mateix m o
m ent de la m ort de Jesús, Soler Rovirosa 
els recrearia l ’interior del Temple de Júpi
ter, a Mitilene, on Nearc i Poliüt eren con
demnats a mort, o bé l ’atri del Palau Reial 
de Babilonia, on el jove príncep Assur gau
dia d ’un amor feliç am b Semíramis.

En aquests casos concrets les músiques 
compostes per Wagner, Morera, Rubins- 
tein, D onizetti i Rossini afavorien l ’apro
fu n d im en t del somni. Sempre, però, el ca
ràcter pintoresc i inhabitual del espais 
escenificáis, igual que els subtils i variats 
figurins dels quals era mestre indiscutible 
Lluís Labarta, eren una de les claus essen
cials de l ’alliberament emotiu que la re
presentació teatral comportava.

Lluís Labarta: figurins per a Jesús de Nazareth, 
d’A. Guimerà. Teatre Novetats, 1894
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Miquel Moragas: Jesús de Nazareth, d’À. Guimerà. Teatre Novetats, 1894

Joan-Francesc Chia: II crepuscolo degli dei, de R. Wagner. Pels volts de 1905
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F. Soler Rovirosa: Semiramide, de G. Rossini. Teatre del Liceu, 1866

F. Soler Rovirosa: Poliuto, de G. Donizetti. Teatre del Liceu, 1876
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EL GRAN M OM ENT 
DE L’EXOTISME

Els exteriors exòtics (Aràbia, Roma, 
Egipte, índia, Palestina, etc.) permetien als 
escenògrafs realistes de desenvolupar un re
curs tècnic d 'un gran impacte visual: re
tallar els contorns d'aquells elements escè
nics —aplics, bastidors, visuals— que 
contenien, en un grau m àxim , les formes 
especifiques de l'estil pintoresc en qüestió, 
reforçant a ix í la seva incidència plàstica.

D'aquesta manera, Cagé i el jove Soler 
Rovirosa retallen am b precisió els porxos 
aràbics o les torrasses am b cúpules dels seus 
palaus per a La Favorita i El caudillo de 
Baza, aquestes doblement perfilades per 
l'incendi que les devora; Valls fa  el mateix 
am b el sorprenent temple —am b elefants 
dam unt les columnes— de 11 re di Laho- 
re, i Soler Rovirosa retalla les estàtues i la

pèrgola del palau de Nerone, davant del 
qual l ’emperador es passejava en una quà- 
driga arrossegada per esclaus negres. I  a d'al
tres esbossos veiem retallats obeliscs egip
cis, elefants monumentals, etc.

Un altre recurs u tilitza t per crear una 
ambientació exòtica van ser les bamboli
nes, a manera de teles pintades i desplega
des com a grans dossers. A  part de la seva 
funció  d'il·lustració decorativista —les sa
nefes i d'altres estampats, igual que els fi-  
gurins, contenien motius de l ’ornamenta- 
ció local—, els dossers assoleixen un altre 
resultat: arrodonir plàsticament la com
posició, creant una primera zona tan
cada a través de la qual la mirada es dis
parava cap a les zones posteriors, obertes 
vers els cels blaus.

F. Soler Rovirosa: carruatge i figurins per a N erone  d’A. Rubinstein. Teatre del Liceu, 1898
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Pere Valls: Il re di Labore, de J. Massenet. Teatro Real de Madrid, 1879

F. Soler Rovirosa: Les monges de Sant Aiman, d’À. Guimerà. Teatre Novetats, 
1895

F. Soler Rovirosa: Miss Robinson. Teatre Tivoli, 1893
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F. Soler Rovirosa: A ida , de G. Verdi. Teatre del Liceu, 1876 Lluís Labarta: figurins per a A ida , de G. Verdi. Teatre del Liceu, 1876
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EL M Ó N  DE LA FANTASIA

Els generes «d’espectacle» —la comedia 
de màgia i els grans balls— avui gairebé 
ignorats, van constituir, ensems am b la 
comédia de costums, el drama i l ’òpera, 
el màxim  al·licient de l ’activitat teatral del 
segle XIX.

Les comèdies de màgia permetien als es
cenògrafs de desbordar la seva fantasia com 
cap altre tipus de producció. Per la seva m a
teixa naturalesa, recolzades en una trama 
desbaratada i eminentment onírica (encan
taments, transformacions, viatges surréa
listes sense limitacions de fronteres ni de 
planetes, etc.) les màgies, com sovint se les 
anomenava, representaven la possibilitat 
de materialitzar l ’impossible. Els títols ja  
eren eloqüents: La magia núeva o El tes- 
tamento de un brujo, La redoma encan
tada, La pata de cabra, Los polvos de la 
madré Celestina, De la Terra al Sol, La 
almoneda del diablo, etc.

En el disseny d ’aquests «espais impossi
bles» va excel·lir Soler Rovirosa com a geni 
indiscutible. Seus són el palau de l ’alim en
tació am b el m otiu reiteratiu dels pollas
tres, la terrassa musical am b les seves 
escales-teclat d ’orgue, l ’esplanada de les jo 
guines, la gran entrada circular del regne 
del Sol, el paratge irreal de cons invertits 
i tonalitats incandescents, etc.

D ’altres espais de fantasia se’ns mostren 
més raonables temàticament. Tanmateix, 
alguns aspectes com la perfecta simetria, la 
profunditat perspectiva o la impossible ads
cripció dels seus motius ornamentals o de 
les seves estructures arquitectòniques (co
lumnes, capitells, etc.) a un estil determi
nat, fa n  que participin de ple d ’aquesta 
posició essencialment inventiva  de l ’esce
nografia.

Tot un repertori de figurins, sortits igual
m ent de les mans de Soler Rovirosa, abun
da en aquesta lliure creativitat: els homes- 
instrum ent de música, els personatges- 
joguina, els prínceps del Sol i de la Lluna, 
els homes-rellotge, els animals insòlits, els 
monstres, etc.

F. Soler Rovirosa: La almoneda del diablo, de R. M. Liern. Teatre Principal, 1878

F. Soler Rovirosa: figurins per a Thing-ka ou la f i l le  de l'em pire celeste. París, 1872
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F. Soler Rovirosa: De la Terra al Sol, de J. Moles i N. Manent. Teatre Tívoli, 1879

Clorinda. Teatre Tívoli, 1881
J '·

La magia nueva. Teatre Principal, 1876
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F. Soler Rovirosa. Figurins per a La redoma encantada. Teatre Principal, 1874
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F. Soler Rovirosa: La magia nueva, de J. Feliu i Codina. Teatre Principal, 1876 F. Soler Rovirosa: Clorinda, ballet de R. Moragas i N. Manent. Teatre Tívoli, 1881

Sebastià Carreras: fantasia submarina. Vers 1910 F. Soler Rovirosa: De la Terra al Sol, de J. Moles i N. Manent. Teatre Tívoli, 1879

Thing-ka ou la fille de l ’empire céleste. París, 1872
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INFERNS I MONSTRES

Molts dels trucatges de les comèdies de 
màgia tendien a la consecucció d'efectes ter
rorífics. Quasi sempre, aleshores, es trac
tava de prodigis produïts per les potències 
infernals que, des dels seus palaus, les seves 
coves o els seus paratges horribles interve
nien en la vida dels ingenus protagonistes 
i atemorien un públic bocabadat.

El repertori de llocs diabòlics era varia- 
díssim: rostres esquelètics que servien d'en
trada als espais infernals, paratges en de
solació marcats per l'imperi de la m ort i 
les tenebres, atris de magnífics palaus dia
bòlics am b punxeguts ullals a les arcades 
i monstres terribles com a guardians a les 
pilastres d'accés o el magnífic vestíbul in 
fernal per a Lohokeli, on l'arquitectura 
esdevé amenaçadorament v iven t m itjan
çant les serps i els dracs que habiten l'in te
rior de les pedres i que, pertot arreu, 
recargolant-se, s'estenen cap a l'exterior.

A la vegada, aquests elements fantàstics 
que denotaven temàticament el significat 
dels paratges operaven, per a l'escenògraf 
com a recurs tècnic de l'articulació de les 
múltiples zones d'espai, d'intrincada tex
tura i extraordinari impacte plàstic en la 
varietat i el dinamisme dels detalls.

Els figurins dels prínceps i els servidors 
d'aquests palaus del m al abundaven en el 
mateix desplegament de fantasia creativa 
i estimulació visual.

F. Soler Rovirosa: Lobókeli, ballet de G. Mazzi. Teatre Tívoli, 1882

F. Soler Rovirosa: 
figurins i complements 
per a La redoma encantada 
de J. E. Hartzenbusch. 
Teatre Principal, 1874



F. Soler Rovirosa: projecte d’infern no realitzat per a De la Terra al Sol, 
de J. Moles i N. Manent, 1879

F. Soler Rovirosa: projecte d’infern no realitzat per a Lohókeli, ballet de G. Mazzi, 1882
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ELS ESPAIS DE LA MÀGIA

El secret de la seducció exercida per les 
comèdies de màgia estava en el fe t que els 
seus protagonistes eren personatges corrents, 
com els que hom podia trohar-se a qualse
vol escala de veïns d'un barri. Per raó dels 
poders que venien del més enllà, les seves 
vides rutinàries es veien sacsejades per la 
irrupció d'esdeveniments extraordinaris 
que mai no arribaven a controlar, m al
grat que al fin a l l'enginy del protagonista 
central posés les coses al seu lloc, les quals, 
però, havien ja esdevingut en una altra 
galàxia.

Els terrats de la casa de veïns, de nit, so
v in t eren els llocs-frontissa on s'esdevenia 
el contacte entre la vida normal i la vida  
extraordinària. En un terrat de Madrid, 
on la jove Pascuala era visitada pel seu ena
morat Garabito, començava l'acció deli
rant de La Redoma Encantada. En un ter
rat del barri gòtic barceloní, on en un racó

hi havia guardats aparells òptics, comen
çava el De la Terra al Sol, estrenat al Tea
tre Tívoh l'any 1879, subtitulat pels seus 
autors Narcís C am pm any i Joan Molas 
com un Viatge fantastich, inverosímil, 
bufó, ballable y de gran espectacle.

I  si els terrats eren el pun t de partida de 
l'acció, els laboratoris del bruixot o del cien
tífic estrafolari eren una de les localitza
cions clau, identificades im m ediatam ent 
per les estranyes ampolles i els recipients 
i pels dracs, les àligues o els monstres que 
penjaven del sostre. L 'extraordinari inte
rior amb claraboia que va pintar Soler Ro- 
virosapera La Magia Nueva com a labo
ratori, assolint una perfecta sensació de 
profunditat i d'atmosfera en la qual es re
tallaven els penjolls, les vitrines i els corti- 
natges, ens aclapara quan sabem que es 
tractava d'un senzill teló curt, estrictament 
bidimensional, on tot era pintat.

F. Soler Rovirosa: D e la Terra a l Sol, de J. Moles i N. Manent. Teatre Tívoli, 1879
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F. Soler Rovirosa: La almoneda del diablo, de R. M. Liern. Teatre Principal, 1878

F. Soler Rovirosa: La m agia nueva, de J. Feliu i Codina. Teatre Principal, 1876
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L’APOTEOSI,
SÍNTESI DE LA 
TEATRALITAT

Les obres de màgia sempre acabaven bé 
i triomfalment, amb una apoteosi fina l que 
permetia d'introduir-hi un vistós i m u lti
tudinari número de ball. A  La Almone- 
da del diablo, l'apoteosi fin a l tenia lloc al 
ja rd í del temple de la Felicitat; a Lo Re
llotge del Montseny passava al quadre Lo 
poder del rellotge, precedit d'aquell altre 
on les boires havien deixat entreveure 
«l'hora de l'am or radiant de llum»; a La 
Redoma Encantada hi participaven tots 
els animals màgics que havien in tervin
gut en l'acció, am b ballarines com a està
tues mòbils i sanefes d'ocells penjats del sos
tre; a De la Terra al Sol l'apoteosi i el gran 
ball eren anomenats «Lo poder del Sol» i 
el lleuger m ovim ent vertical d'un teló p in 
tat am b franges darrera del calat dels raigs 
del sol produïa un efecte d'autèntic op-art 
avant la lettre.

Sempre es tractava de grans perspectives 
frontals, d'una vegetació exuberant am b  
plantes de vanadíssims colors o de m onu
mentals arquitectures que emergien de la 
fossa a través dels escotillons oberts, am b  
ballarines que, donada la seva distribució 
geomètrica i la simetria i uniform itat dels 
seus m ovim ents, creaven quadres plàstics 
d'un impacte que bé podem considerar pre
cedent d'aquell am b el qual Hollywood  
commocionaria el panorama intercional 
am b les seves grans comèdies musicals, mig  
segle més tard.

Darrera d'aquest estudi plàstic de les f i 
gures humanes hi havia un home extraor
dinari, el ballarí i coreògraf Ricard Mo- 
ragas el qual, perfectament compenetrat 
am b la visió espacial i decorativa dels te
lons, rompiments, fermes i figurins de So
ler Rovirosa, crearia una llarga sèrie del 
que bé podríem anomenar «coreografies es
cenogràfiques».

Soler Rovirosa: La almoneda del diablo, de R. M. Liern. Teatre Tívoli, 1878
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Ricard Moragas: Coreografies escenogràfiques per a La redoma encantada, 
de J. E. Hartzenbusch. Teatre Principal, 1874
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 Un Soler Rovirosa: De la Terra al Sol, de J. Moles i N. Manent. Teatre Tívoli, 1879

F. Soler Rovirosa: L o rellotge del M ontseny, de N. Campmany, J. Moles i N. Manent. Teatre Tívoli, 1878
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LES APOTEOSIS MÍSTIQUES

Un gènere tan sever com el drama his
tòric —parlat o cantat— també tenia, so
vint, les seves apoteosis, sempre vinculades 
a les derivacions religioses o sobrenaturals 
de la trama: el perdó d 'un pecador, la pro
tecció celestial d'aquells que lluitaven a la 
guerra per una causa justa, la recollida ce
lestial del cadàver d 'un màrtir, etc.

Aquests són precisament els motius pels 
quals Soler Rovirosa va realitzar algunes 
de les seves apoteosis místiques: al f in a l de 
Les monges de Sant Aiman al temple del 
Sant Sepulcre de Jerusalem, els murs del 
fons del qual desapareixien per la irrup
ció d'un fragm ent inabastable de l'espai ce
lestial; o al bell m ig dels boscos, com a Los 
héroes del Bruc, al peu de la m untanya  
de Montserrat, o a Nerone, als afores de 
Roma.

De vegades, una gran creu transparent 
am b la seva aurèola es perfilava dam unt 
els personatges celestials. En tot cas l'apa
rició sempre quedava reforçada per la pre
sència de rompiments que l'emmarcaven  
per la part de dalt, esdevenint a ix í el p u n t  
focal de la convergència de les mirades. 
L'exemple m àxim  d'aquesta focalitat ens 
el dóna la magnífica apoteosi celestial del 
f in a l de Don Juan Tenorio, am b un f i r 
mament de núvols successius foradat al m a
teix centre de l'escena, descobrint una etè
ria aparició que, en la subtil desfiguració 
del seu dibuix i l'esquema gairebé abstrac
te de la seva composició, es revela com a 
precedent de les gosadies simbolistes que 
Gual desenvoluparia quaranta anys més 
tard.

F. Soler Rovirosa: Los héroes del Bruc, d’A. Ferrer i Codina. Teatre Novetats, 1893

F. Soler Rovirosa: D o n  Juan Tenorio, de J. Zorrilla. Teatre Novetats, 1886
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F. Soler Rovirosa: Nerone d’A. Rubinstein. Teatre del Liceu, 1898

F. Soler Rovirosa: Les monges de San t A im a n t, d’À. Guimerà. Teatre Novetats, 1895
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BOSCOS

Des del bosc que Lluís Rigalt va p in tar  
l'any 1850 per al Teatre de Gracia, subtil 
i d'una perfecta entonació lumínica, am b  
cam í i clariana i am b un senzill teló de 
fons i cinc bastidors a cada costat, fin s  al 
de Mestres Cabanes per al segon acte de Sig- 
frid, al Liceu Vany 1951, frondós i am b  
abundants fermes i practicables, van trans
córrer cent anys am b la presencia constant 
d'un bosc a un o altre dels escenaris 
catalans.
Les formes i les connotacions van ser m olt 
diverses: tropical i exuberant el que al 1893 
Soler Rovirosa va pensar per a Miss Ro- 
binson; impressionant per la seva concep
ció sintètica i pel seu misteriós cromatis
me el que Ballester va pintar, el 1866, per 
a l'escena del manzanillo a L’Africana i 
que Vilomara va reproduir posteriorment 
en homenatge al seu malaguanyat mestre; 
robust el que li va valer el prim er lloc a 
Junyent en el concurs d'escenografia wag
neriana pel Capvespre dels Déus, l'any  
1901, i que va ser m otiu de polèmica pel 
seu colorit poc naturalista; lleuger, en l'eva- 
nescencia dels seus blaus, la verticalitat de 
les arquitectures i la vegetació en què aques
tes s'integren als del mateix autor en l'es
cena de la nit de Walpurgis del Faust; 
desolat en els seus blaus crepusculars el 
d'Urgellès en l'escena de la m ort de Sigfnd  
de la ja esmentada producció wagneriana; 
ín tim am ent ombrívol, am b foscúries do
sificades per la llum  de la lluna que es re
flecteix en la pedra funerària el que l'esce
nògraf postromàntic va concebre per a 
Guglielmo Ratcliff; abrupte, rocós i ne
va t el d'A larm a per a Els primers freds, 
el drama naturalista d'Ignasi Iglesias.

Les concepcions i els ambients són diver
sos, però el protagonista de la recerca de 
l'escenògraf és, sempre, el cor del bosc. I  un 
recurs tècnic hi és gairebé constant: els ca
lats de les branques, dels troncs i de les lia
nes que se succeeixen en una intricada tex
tura compositiva fa n  que la mirada de 
l'espectador, en travessar-los, s'endinsi en 
les diferents àrees de l'espai escènic, copsant- 
ne, així, la tridimensionalitat.
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Joan Ballester: La Africana, de G. Meyerbeer. Teatre del Liceu, 1866 (còpia feta per M. Vilomara)
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Oleguer Junyent: II crepuscolo degli dei, de R. Wagner. Teatre del Liceu, 1901

Oleguer Junyent: Faust, de Ch. Gounod. Teatre del Liceu, 1905
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LA CABANA IMMERGIDA 
EN LA NATURA

De la vocació naturalística del rom an
ticisme van sorgir nombroses obres teatrals 
en les quals l ’acció passava en plena natu
ra. Sovint, els personatges hi vivien aïllats, 
fe t que accentuava la connotació de «vida 
salvatge» que havia idealitzat el pre- 
romantic Rousseau. La cabana era, conse- 
.güentment, el lloc per excel·lència d ’aquesta 
vida solitaria en contacte directe am b la 
natura, ja fos al bell m ig dels boscos ja a 
la vora del mar.

Escenogràficament, les cabanes planteja
ven un problema tècnic important: com 
m antenir dins les grans dimensions d ’un 
escenari la connotació de petitesa d ’aque
lles. Una bona manera de respondre a 
aquest repte va ser lim itar els murs a la 
part baixa de la caixa escènica i dedicar 
la resta de l ’alçada a pintar-hi el sostre, 
zona que, per una altra banda, té un pes 
important en les imatges visuals que nor
m alm ent associem al tema.

Els sostres, a més, permetien als esceno
gràfics d ’incloure-hi detalls descriptius i de 
materials i textures que abundaven en la 
idea fonam ental de rusticitat. A  més a més 
de les que veiem, que pertanyen a Soler Ro- 
virosa —tropical i al bosc dels Nïbelungs— 
i a Chia —per a pescadors—, la de Vilo
mara per a Hansel i Gretel és modèlica 
en aquest respecte.

La que el mateix escenògraf va realitzar 
més tard per a Ton i Guida accentua la 
idea de soledat de les cabanes enm ig de la 
natura.

Joan F. Chía: Los Sobrinos del Capitán Grant, de M. Fernández Caballero. Teatre Principal de Girona, 1882

Maurici Vilomara: Ton i Guida, d’E. Humperdinck i J. Maragall. Espectacles i Audicions Graner, 1907
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F. Soler Rovirosa: La Sirena, de J. Pin i Soler. Teatre Novetats, 1892
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Maurici Vilomara: Haensel i Gretel, d’E. Humperdinck. Teatre del Liceu, 1901
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EL VERISME 
DE L’INTERIOR RURAL

El drama rural va ser un gènere de gran 
èxit a Catalunya, on va donar lloc a nom 
broses produccions teatrals. A  diferència 
de les obres basades en un sentim ent ro
m àntic de la natura, el gènere rural deri
vava, fonam entalm ent, de l ’horitzó socio
lògic del drama de costums, en què els 
conflictes amorosos i de valors contenien 
un fo r t substrat econòmic.

El nucli per excel·lència del drama ru
ral és la masia: terrosa i eixuta, o bé més 
delicada i intimista o més endreçada i bur
gesa, però sempre am b aquest caire d ’espai 
tancat, com una crosta, i ofegador —fin s  
i tot quan les parets de la masia son em- 
blanquinades i ornamentades.

Aquesta mateixa monotonia austera dels 
colors de l ’interior de la masia permetia 
als escenògrafs realistes de jugar a fons amb  
la riquesa de matisos d ’una gamma —els 
marrons i els ocres— i de donar vivesa a 
l ’espai mitjançant tres secrets: el detall acu
rat de les textures rugoses i erosionades, 
l ’impacte de la llum  sobre els diferents sec
tors i elements i l ’articulació de zones va
riades per mitjà d ’escales, envans, bigues, 
xemeneies, travessers de suport o portes a 
diferents alçades.

De vegades, com en el cas d ’Urgellès, 
suaus entonacions de colors casolans —el 
vermell projectat per la llum  de l ’espelma 
o el blauet tan intrínsecament pagès— sub
mergien l ’escena, sense trair la seva quali
tat rural, en una atmosfera profundament 
lírica.

F. Soler Rovirosa: La Boja, d’À. Guimerà. Teatre Novetats, 1890

Salvador Alarma: interior d’una casa de pescadors, 1912

Fèlix Urgellès: interior de masia, devers 1900
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F. Soler Rovirosa: La pescadora d'Arenys. Teatre Gran Via, 1893
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LA NATURALESA 
HUM ANITZADA

'»V.

El pintoresquisme dels paisatges s'accen
tua quan aquests^ integren uns elements 
d'arquitectura. Es aleshores quan el joc 
m utu entre les formes naturals i les cons
truïdes origina una textura de fragm enta
cions espacials i de calats en els quals es fo 
namenta el dinamisme visual i el joc 
cromàtic —verds i ocres— de l'escenografia.

En ple romanticisme, el gran escenògraf 
i paisatgista Lluís Rigalt va fer, per al Tea
tre Principal de Gràcia, aquest teló de fons 
per a la decoració de repertori d'«exterior 
de poble», on la degradació atmosfèrica de 
les tonalitats dels darrers termes va ser mag
níficament aconseguida. Més tard, en ple 
realisme, Vilomara i A larm a ompliran els 
seus exteriors rurals am b més elements: 
fonts, porxos, escales, façanes de pedres p in 
tades una a una o ponts practicables dar
rera dels quals s'endevina la continuació 
del paisatge.

Elfamós decorat que Alarma va fer l'any 
1915 per a la representació de Terra Bai
xa, de Guimerà, al Teatre de la Natura, 
instal·lat a l'aire lliure al bosc de Can Feu, 
de Sabadell, és una escenografia d'una es
tructura rotunda i d'una estranya força 
que sembla arrencar de la simultaneïtat en
tre la rudesa i la fem in ita t de les formes. 
La vivesa realista i, a la vegada, el m utis
me d'aquestes cases, sota la muntanya, les 
omple d'una gran potència dramàtica.

Lluís Rigalt: teló de fons amb exterior rural. Teatre Principal Gràcia, 1850

Apel·les Mestres: figurins per a Flors del cingle, d’I. Iglesias. Teatre Eldorado, 1912
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Salvador Alarma: exterior de poble, amb pont i riu, pels volts de 1915

Maurici Vilomara: Coppelia, ballet de L. Delibes. Teatre del Liceu, 1894

Salvador Alarma: Terra Baixa, d’À. Guimerà. Bosc de Can Feu, Sabadell, 1915
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ERMITES

Per a La Sirena, Garin, Els primers 
freds i Canigó, Soler Rovirosa, Viloma
ra, Alarm a i Mestres Cabanes, respectiva
ment, van realitzar clarianes de bosc al da
vant d'ermites estrictament catalanes: en 
un paratge de la Costa Brava, al peu de 
Montserrat, vora els cims del Canigó o en 
un poblet nevat de la muntanya, pescadors, 
guerrers medievals, frares, penitents i pa
gesos cercaven en la protecció sobrenatu
ral la via de realització dels seus anhels.

El plantejament escènic sembla derivar 
d'un esquema institucionalitzat com a m o
del entre la gent de l'ofici: l'ermita en un  
lateral, arbres en el lateral contrari, la 
m untanya —o el mar— al fons i les bran
ques tortes dels arbres com a arcada supe
rior del rompiment.

Calia accentuar el realisme del lloc, atès 
que aquest anava lligat a l'experiència del 
públic: vetustes pedres romàniques erosio
nades, fulles am b diferents reflexos de verd 
i torrat i nusos endurits d'arbres i de bran
ques, atorgaven als llocs la dimensió de ca
talanitat i de duresa que convenia.

Molt abans, l'escenògraf romàntic valen
cià Lluís Téllez, que seria mestre del pers- 
pectivista Josep Calvo Verdonces, havia  
dissenyat un estrany exterior d'ermita, 
am b creu de terme, el qual, com en un des
plaçament oníric propi de les visions del 
romanticisme, tenia com a teló de fons l'in
terior d 'un claustre: els diversos nuclis de 
la vida mística reunits sintèticament en un 
mateix lloc irreal, que en la seva plasma
ció simultània d'espais interiors i exteriors 
es constituïa com una proposta inèdita a 
la seva època pel que significava de tren
cament am b les preocupacions dominants 
de versemblança realista.

Lluís Labarta: figurins per a Garín, de T. Bretón. 
Teatre del Liceu, 1892

Lluís Téllez: exterior i interior d’ermita, pels volts de 1850

Maurici Vilomara: Garín, de T. Bretón. Teatre del Liceu, 1892

Josep Mestres Cabanes: Canigó, d’A. Massana. Teatre del Liceu, 1953
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F. Soler Rovirosa: La Sirena, de J. Pin i Soler. Teatre Novetats, 1892

Salvador Alarma: Els primers freds, d’I. Iglesias. Teatre Tívoli, 1901

129



CEMENTIRIS

És interessant d'observar tres planteja
ments diversos del tema dels cementiris 
dins de l'am pli m ovim ent que ens ocupa. 
El de Josep Planella, profundament romàn
tic pel seu intim ism e (altres cementeris ro
màntics ho eren pel seu excés en el senti
m ent tràgic i desesperat), conté l'equilibri 
de les simplificades formes escenogràfiques 
del m ovim ent arreu d'Europa: rompiment 
que emmarca l'escena, aplic central i teló 
de fons am b un semicercle d'arcs ogivals 
am b lacòniques enfiladisses que llisquen.

Els de Soler Rovirosa per als Don Juan 
Tenorio del Romea i del Circ Barcelonès 
i per al Don Giovanni del Teatre Líric són 
realistes. Tot i afirm ar el clima nocturn 
i espectral, s'interessen més pel detall des
criptiu i pel bon travat arquitectònic del 
conjunt de façanes, arcades, tàpies, pan
teons, pedestals i estàtues, igual que per la 
seva articulació am b la vegetació.

El de Junyent per al Don Juan Tenorio 
tendeix a l'abandó de la il·lustració, revi
sant a fons els antics valors escenogràfics. 
El color, després de la lliçó simbolista, es 
vincula més a la creació tonal d 'un atmos
fera que no pas a una preocupació repre
sentativa. Les línies s'alliberen de fin a li
tats detallistes per desaparèixer darrera de 
taques que evoquen textures i volums en 
realitat no dibuixats. La distribució de 
masses, enfront d'una fragmentació ales
hores sovint excessiva i innecessària, es con
té en un retorn a la sobrietat i l'escassesa 
romàntica. El resultat, tanmateix, és dens, 
viu  i profundam ent líric.



F. Soler Rovirosa: Don Giovanni, de W.A. Mozart. Teatre Líric, 1882

Oleguer Junyent: Don Juan Tenorio, de J. Zorrilla. Devers 1910
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CLAUSTRES

Essent una localització romàntica per ex
cel·lència, el claustre permet la connexió 
entre dos temes d'intens valor emocional: 
el monestir —per tant la soledat, el rebuig 
dels valors materialistes, l'opció lliure per 
una posició extrema— i la ruïna —la sole
dat, també, del monuments, el lent pas del 
temps dam unt les coses, «l'anima de les pe
dres», la seva simbiosi orgànica am b la na
tura.

La captació d'aquesta emocionalitat del 
lloc va interessar els escenògrafs d'arreu, 
els quals s'hi van dedicar am b un especial 
mirament. En són un exemple els de Soler 
Rovirosa, Alarma i Vilomara. Aquest dar
rer va plantejar el claustre de Damià Ro- 
cabruna, bandoler, com una variació del 
que quinze anys abans ja havia fe t per a 
I Pirinei de Pedrell.

Tècnicament hi sobresurt un element: la 
disposició d 'un dels arcs del claustre com 
a prim er rompiment, norm alm ent seguit 
d'un segon rompiment, més reduït, que per
meten de veure els darrers termes a través 
dels dos emmarcaments anteriors, provo
cant un fenom en òptic d'allunyam ent 
d'aquells termes per la cursa dinàmica cap 
al fons, donada pel constrenyiment que els 
primers arcs imposen a la mirada.

Maurici Vilomara: Damià Rocabruna, bandoler, de J. Pous i Pagès. Teatre Romea, 1917

F. Soler Rovirosa: La magia nueva, de J. E. Hartzenbusch. Teatre Principal, 1876
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ESGLÉSIES

Aquestes dues grans escenografies d 'in 
terior d'església il·lustren l'inici i el f in a l  
de l'escola realista a Catalunya. Cambon 
va realitzar el seu interior de la catedral 
de Münster per a Le Prophète l'any 1849 
i Mestres Cabanes el de l'església de santa 
Caterina de Nuremberg per a Els mestres 
cantaires l'any 1950. E l prim er va ser, des 
de Barcelona primer i des de París uns anys 
més tard, l'iniciador dels grans escenògrafs 
realistes catalans en l'amplitud panorámi
ca dels fons, en la brillantor del color i en 
la valenta distribució de l'espai escènic m it
jançant una major abundancia d'elements 
en l'estructura de la planta. El seu Le Pro
phète va servir per a l'estrena de l'òpera 
a París m olt poc després d'haver deixat a 
Barcelona els decorats per a Ana Bolena 
en la inauguració del Liceu l'any 1847, en
tre molts d'altres. L'esbós del 1849 va arri
bar a Barcelona, probablement, a través 
de Soler Rovirosa o Pla, que més tard tre
ballaria a l'escenografia de l'entrena bar
celonina de l'òpera l'any 1863.

Mestres Cabanes representa el darrer es
glaó important de la tradició realista, in- 
subomablement fidel als plantejaments bà
sics dels telons i altres elements pintats, la 
pintura perspectiva i la ficció de relleus ine
xistents en perfectes trompe-l’oeil.

El prim er dels interiors de temple recull 
més les qüestions de clima i simbologia — 
la grandesa inabastable. El segon, les preo
cupacions de rigor constructiu i d 'identi
ficació històrica— el gran medalló calat de 
Veit Stoss ens porta im m ediatam ent a 
l'Alemanya medieval.

Urgellès, acostumat a les petites dim en
sions de l'escenari del Teatre Eldorado, hi 
va reproduir aquest campanar d'església 
rural per a una obra no identificada, ric 
en entonacions de llum  que li donen con
sistència, malgrat la seva simplicitat.

Ch. A. Cambon: Le Prophète, de G. Meyerbeer. Òpera de París, 1849
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Lluís Labarta: figurí
per a Nuestra Señora de París.
Teatre Novetats, 1897



Fèlix Urgellès. campanar d’església. Cap al 1900
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PATIS

Els patis més realistes, com els de Vilo
mara, o més estilitzats, com el de Junyent 
per a La vida breve, uns de més rudes i 
de més suavitzats de línies, altres com els 
d'Alarma, malgrat les seves concepcions i 
els seus estils diferents, presenten una coin
cidencia en el plantejament: l'espectador 
hi entra a través d'una de les seves quatre 
parets o, m illor encara, des d'una de les pe
ces que s'obren dins d'aquesta paret.

A  partir d 'aquí tot es dinamitza: la res
ta del pati és potenciada pel seu emmarca- 
ment i projecció darrera l'arcada que mar
ca la separació de zones i, a la vegada, 
assoleix la nitidesa visual que li dóna la 
llum  del sol en entrar pel celobert. Aquests 
celoberts, generalment pintats en el mateix 
teló de la paret del fons, constituïen el cor 
de la respiració de l'escena. A  través d'ells 
l'atmosfera banyava i definia les pedres o 
les parets emblanquinades, les baranes, els 
penjolls i les balconades. A  més a més, ac
tuaven com a amplificadors de l'espai in 
terior, el qual catapultaven cap enfora. A  
través d'ells, en efecte, entrava en escena 
el gran espai exterior absent, creant en la 
imaginació dels espectadors la sensació d'un 
espai escènic més alt que el real. La pers
pectiva obliqua feia quelcom de similar, 
provocant la imaginació a introduir les 
parts laterals ocultes que, sense ser vistes, 
s'endevinaven.

El pati de Vilomara a El despatriat, on 
l'acció passa en un poble costaner del Ma
resme, té una composició totalm ent dife
rent. A q u í el valor clau és, a part de la des
cripció extraordinàriament realista i 
tanmateix poètica del lloc, la traducció 
mil·limètrica d 'un m om ent especial de la 
llum  del dia, la qual sumeix les coses en 
aquell profund sentiment d'abandó, d'im- 
rqobilitat i de somnolència que m olt so
v in t constitueix el tret característic de les 
nostres tardes d'estiu.
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Maurici Vilomara: pati de casa andalusa. Pels volts de 1915

Maurici Vilomara: El húsar, de Verney. Teatre Tívoli, 1894

Salvador Alarma: El patio, 1917
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Maurici Vilomara. El despatriat, de S. Rusinol. Teatre Eldorado, 1912

Oleguer Junyent: La vida breve, de M. de Falla. Teatre del Liceu, 1933
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Maurici Vilomara: Carmen, de G. Bizet. Teatre del Liceu, c. 1915

POSADES I TAVERNES

Des de l'Hostal de la Jarretière, a Wind- 
sor, al Mesón de la Casp ara, a Calataiud, 
passant per la taverna de Lilas Pastia, a 
Sevilla, les posades de totes les èpoques, en 
el teatre, han estat el lloc de trobada dels 
amics, el p u n t d'espera —ple d'im previsi
bles— al llarg d'un viatge, el lloc de reso
lució de conflictes polítics o amorosos, l'in 
dret on es produïen venjances o emboscades 
o on s'organitzaven complots, negocis de 
contraban i altres projectes que calia m an
tenir en la clandestinitat.

Si haguéssim de tractar les posades a par
tir d 'un tret substancial, segurament cal
dria definir-les com a llocs acollidors. Per 
tant, entre tots els elements inherents al lloc 
l'escenògraf—en aquest cas Soler Roviro- 
sa a Falstsaff, Vilomara a Carmen i Cas
tells a La Dolores— potencia allò que fa  
que els viatgers hi trobin acolliment, re
pòs i plaer: fustes càlides als murs i als sos
tres, amples parets protectores, xemeneies, 
bótes de vi, mostradors am b belles i típi
ques ceràmiques, gàbies d'ocell que hi apor
ten dinamisme, bons bancs de pedra al pati 
per a mossos i escuders o sanefes am b es
crits convidant els clients a practicar aque
lles virtuts que fa n  la convivència més 
agradable o a no pensar gaire en els pro
blemes de la vida. I  sempre, al darrera, la 
ciutat o el camp, és a dir, la referència ex
terior de la qual cal protegir-se o reposar 
o de la qual s'esperen promeses.

l í ' W ^ Lluís Labarta: figurins per a Carm en, de G. Bizet. Teatre del Liceu, 1888
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F. Soler Rovirosa: Falstaff, de G. Verdi. Teatre del Liceu, 1896

Josep Castells i Alfons Santacruz: La Dolores, de T. Bretón. Teatre del Liceu, 1916
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ELS ESPAIS DE LA CIUTAT

Els carrers i les places de les ciutats tam 
bé eren localitzacions freqüentm ent trac
tades per Vescenografia, al servei d ’òperes 
o de drames de caire urbà.

El París de Louise, el Londres de El gos 
de Baskerville, el Nurembergde Els mes
tres cantaires, el Toledo de Don Cario, 
la Calataiud de La Dolores, la Saragossa 
de La Virgen del Pilar o la Barcelona de 
L’auca del senyor Esteve, totes elles trac
tades en èpoques i situacions m olt diver
ses, van fer que Junyent, Alarma, Soler Ro- 
virosa i Castells realitzessin un dels 
màxims reptes de Vescenografia realista: la 
reproducció fidel d ’un lloc prèviam ent co
negut, en aquest cas la ciutat, a f i  que, grà
cies a la tasca de documentació i a la per
fecta transmissió del seu peculiar «clima», 
el públic pogués reconèixer-la, precisament 
pel fe t  d ’haver estat tractada «amb tota la 
propietat i exactitud de detalls», com es deia 
a l ’època.

La gamma de motius plàstics que s’ofe
ria era immensa: places porticades, mer
cats, teulades vistes des d ’un mirador, su
burbis en runes, espais festivam ent 
guarnits, carrers am b barricades, façanes 
am b bastides de la construcció, catedrals 
entrevistes darrera de carrers estrets, pla- 
cetes de barris populars am b botigues, etc. 
El món sencer dam unt dels escenaris.

Oleguer Junyent: I  maestri cantori di Nuremberg, de R. Wagner. Teatre del Liceu, 1905

Josep Castells i Alfons Santacruz: La Dolores, de T. Bretón. Teatre del Liceu, 1916
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F. Soler Rovirosa: Don Cario, de G. Verdi. Teatre del Liceu, 1897

F. Soler Rovirosa: La Virgen del Pilar, de J. Vehils. Teatre Tívoli, 1880
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Oleguer Junyent: Louise, de G. Charpentier. Teatre del Liceu, 1904

Maurici Vilomara: Louise, de G. Charpentier. Teatre del Liceu, 1904
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Oleguer Junyent: L ’auca del senyor Esteve, de S. Rusiñol. Teatre Victoria, 1917

Salvador Alarma: El barrio maldito, 1916
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LA INDÚSTRIA 
I LA TÈCNICA

A  la burgesia industrial del segle XIX li 
agradava de trobar en el teatre el m irall 
de la seva prosperitat i de la seva laborio
sitat i el reflex dels atreviments tècnics que 
el seu esperit emprenedor posava en fu n 
cionament.

Eren també els anys en que Jules Ver ne 
elaborava la seva producció narrativa, en 
bona part fantàstica, però sempre basada 
en un estudi precís de les possibilitats tèc
niques futures, algunes de les quals comen
çaven a materialitzar-se en la gran indús
tria del ferro. A ixí, els canons dels viatges 
al Sol o a la  Lluna que envaïen els escena
ris, sortien d'alts forns i de naus dotades 
de tota mena d'engranatges mecànics que 
el públic podia contemplar.

I  també era una època de conflictes so
cials, que les fàbriques catalanes coneixien 
bé, am b situacions virulentes i de fo r t im 
pacte que sovint donaven lloc a obres dra
màtiques m olt apassionades com la histò
ria d'En Pólvora, escrita per Guimerà, per 
a la qual Soler Rovirosa va presentar al 
Teatre Novetats una suggerent escenogra

fia  composta de dues zones separades per 
un m ur de totxanes desconxades i vidrie- . 
res. D'altra banda, Urgellès, per a una obra 
desconeguda, reproduïa la façana d'allò que 
podia ben bé ser una típica fàbrica de f i 
lats del Poblenou.

< i
Atribuït a Francesc Pla. El viaje a la Luna, de J. M. García. Teatro Príncipe Alfonso de Madrid, 1876

Atribuït a Francesc Pla: El viaje a la Luna, de J. M. García: Teatro Príncipe Alfonso de Madrid, 1876

F. Soler Rovirosa: De la Terra al Sol, de J. Moles i N. Manent. Teatre Tívoli, 1879
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F. Soler Rovirosa: En Pólvora, d’À. Guimerà. Teatre Novetats, 1893

Fèlix Urgellès: fàbrica de filats, devers 1900
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LA DIVERSITAT 
DELS MONS URBANS

El tractament escenogràfic de les ciutats 
de països llunyans es basava, normalment, 
en la captació dels motius arquitectònics 
o ornamentals més definidors, que esdeve
nien centres d'articulació de l'espai. Per a 
Urgellès, per exemple, un aqüeducte que 
travessa els afores de Rom a o uns arcs de 
pedra i fusta am b la part superior corba
da i uns fanals típics de paper que delim i
ten els contorns d'una plaça japonesa; Ma
ria Carreras farà de la reiteració d'arcs 
lobulats deportes i finestres i dels peculiars 
suports inclinats de fusta col·locats sota bal
cons i cambres, projectant-se cap enfora, 
l'essència d'una petita plaça àrab; i Vilo
mara trobarà en els espessos murs d'una  
fortificació m onum ental i en una gran es
planada amb les insusbstituïbles cúpules lo- 
bulades de les esglésies i dels palaus russos 
la m illor definició del Moscou de La vida 
pel Tsar.

Els colors físics contribuïen, igualment, 
a plasmar aquell concepte més am pli que 
s'anomenava «color local» i que es referia 
tant als diferents tipus d'estímuls visuals 
(color, formes, detalls, tensions compositi- 
ves, etc.) que constituïen els tòpics turístics, 
com a una especial captació del perfum, de 
la personalitat o del misteri dels llocs. Els 
figurins, de gran importància en aquesta 
recerca, que es volia documentada, arro
donien de ple el plantejament de l'escena.

Maurici Vilomara: La vida pel Tsar, de M. Glinka. Projecte inèdit, 1911

Fèlix Urgellès: exterior de ciutat romana. Cap al 1900
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Marià Carreras: plaça de ciutat àrab, c. 1870

Fèlix Urgellès: plaça de ciutat japonesa. Vers 1900 Fèlix Urgellès: figurins per a Kosiki, de Lecoq. Devers 1900

147



EL M O N  DE L’ESPECTACLE

El m ón de l ’espectacle ha provocat sem
pre una especial fascinació en tant que tema 
teatral. Obres dramàtiques en que el pro
tagonista és un actor (Thaïs, Kean, etc.), 
una cantant (Adriana Lecouvreur, Tosca, 
etc.), una troupe am bulant (Pagliacci, 
L ’alegria que passa, etc.), permeten al pú 
blic de veure l ’estrany i pintoresc m ón de 
l ’espectacle des de dins, d ’entrar en aquell 
reducte secret per veure’l des de darrera.

Malgrat la diferencia cronològica dels te
mes i el salt estilístic que en pocs anys es 
produeix, els dos esbossos de Pascó i Jun- 
yent participen d ’un mateix plantejament 
compositiu: darrera d ’un prim er rompi- 
m ent d ’obertura —l ’accés a la sorra en un 
cas i a l ’escena en l ’altre— el teló de fons  
conté, pintat, el semicercle de les grades on 
seuen els espectadors. El primer, a Carmen, 
estrictament realista, és del 1893. El segon,

a Thaïs, és del 1905, data en que el realis
me anecdòtic continuava vigent. Junyent, 
però, ja feia anys que evolucionava cap a 
concepcions més lliures a f i  de portar els 
plantejaments realistes cap a resultats molt 
més connotadors d ’una realitat poètica que 
no pas il·lustradors d ’una realitat física.

L ’esbós de Pascó ens permet d ’assenyalar 
un altre tema. Realitzat per al Teatro N a
cional de Mèxic, s ’inscriu en una llarga sè
rie de realitzacions sortides dels tallers de 
Barcelona —o fetes en el lloc de destinació— 
pera teatres de l ’estranger. Teatres impor
tants de Mèxic, Nova York, Londres, Puer
to Rico, BuenosAires, L ’Havana, Milà, Pa
rís i de moltes altres ciutats han plantat 
decorats d ’escenògrafs catalans o bé els seus 
sostres, murs i telons de boca han estat or
namentats o realitzats per aquests.

Oleguer Junyent: Thaïs, de J. Massenet. Teatre del Liceu, 1905
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Ricard Moragas: estudis per a figurins de torero, vers 1880

J . Tô cp
Josep Pascó: Carmen, de G. Bizet. Teatro Nacional de Mèxic, 1883
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L’ESCENARI 
DE LA GUERRA

Els episodis militars eren freqüents en el 
teatre històric i en l'òpera del segle XIX. Els 
exemples serien incomptables: tots recor
dem, per esmentar-ne un de sol, la gitana 
Preziosilla an im ant els soldats de La for- 
za del destino. Les batalles de les invasions 
bàrbares, o entre els comtes medievals, o 
durant les croades, o a l'època dels hússars 
i dels granaders i en moltes d'altres dona
ven lloc a espais totalm ent insòlits, d'un  
realisme més o menys detallista, segons el 
moment, i am b un enfocament plàstic fo r
ça diversificat.

Mentre que Planella realitzava un curiós 
dormitori de caserna, am b una profunda  
perspectiva central, i els joves Ballester i 
Soler Rovirosa dissenyaven un campament 
m ilitar assoleiat i excessivament tranquil, 
am b tendes, pera  Attila, el 1855, al Prin
cipal, i el mateix Soler feia un camp de ba
talla a El húsar, el 1894, al Tívoli, Vilo
mara concebia un feréstec campament 
nocturn am b artefactes bèl·lics a Els Piri
neus, el 1902, al Liceu, i A larm a conver
tia l'escenari del Liceu, l'any 1934, en el 
centre de la zona de lluita, tot p lantant al 
mig l'alta i atrevida torre practicable que 
havia proposat per a Euda d’Uriac.

Les escenografies bèl·liques comportaven 
una selecció arqueològica molt rigorosa dels 
elements d'attrezzo i dels aplics escenogrà
fics: llances, arcs i sagetes, cascos, espases, 
cuirasses, fusells, trabucs, motxil·les, esten
dards, catapultes, canons, toires d'atac, etc., 
que conferien a les escenes un realisme i es- 
pectacularitat màxims.

Lluís Labarta: figurí per a Nuestra Senora de París. 
Teatre Novetats, 1897

Josep Planella: dormitori militar, 1885

Maurici Vilomara: I  Pirinei, de F. Pedrell. Teatre del Liceu, 1902
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F. Soler Rovirosa i Joan Ballester: Attila, de G. Verdi. Teatre Principal, 1855

F. Soler Rovirosa: El húsar, de Verney. Teatre Tivoli, 1894

Salvador Alarma^
Elida d ’Uriac, d’À. Guimerà. 
Teatre Novetats, 1900



PRESONS

El tret que caracteritza aquest conjunt 
de presons del romanticisme i del realis
me, diferenciant-les de les del néoclassicis
me, és la pluralitat dels seus diversos plan
tejaments. Són diferents, en efecte, les zones 
en que l'espai és estructurat, els colors, els 
materials dels murs, etc. Un motiu d'aques
ta diversitat el trobem en el fe t de la p lu 
ralitat de localitzacions d'aquestes presons: 
Rom a —com era quasi constant en el pe
ríode precedent— però també Gaza, a Pa
lestina, un lúgubre castell medieval o el Pa
rís del 1793.

Un altre motiu, tanmateix, és la major 
llibertat respecte dels esquemes de refe
rència de què gaudeixen Gagé (ja en el 
seu I Martiri de 1849), Soler Rovirosa, 
Vilomara o Urgellès, tots ells artistes de la 
segona meitat del segle XIX, que ens per
meten d'il·lustrar aquest marge d 'in d iv i
dualitat al qual ens referim.

No obstant això, hi ha un element cons
tant que defineix essencialment el tema: els 
amples murs de pedra i les aclaparadores 
voltes, que aporten el grau d'opressió i de 
sorda duresa en què els protagonistes es 
veuen immergits.
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Fèlix Cagé: I  Martiri, de G. Donizetti. Teatre del Liceu, 1855

F. Soler Rovirosa: Andrea Chénier, d’U. Giordano. Teatre del Liceu, 1898

Lluís Labarta: figurí per a Nuestra Senora de París, 
Teatre Novetats, 1897



Fèlix Urgellès: presó, c. 1900
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Maurici Vilomara: Sansone e Dalila, de C. Saint-Saëns. Teatre del Liceu, 1897
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ESPAIS MARÍTIMS

La vida del m ar va ser un tema m olt 
apreciat dels autors teatrals i operístics, pro
bablement per les possibilitats que obria al 
drama costumista de temàtica realista (per 
exemple, a La filla del mar o a La Sirena,) 
i, també, per les seves connotacions d ’aven
tures obertes als espais lliures i plens de pro
meses o de preguntes (com a Cristoforo 
Colombo o a Tristano e Isotta,).

Les realitzacions escenogràfiques van ser 
moltes: cobertes de vaixell amb les veles des
plegades o am b sumptuoses estores i tapis
sos (com el de Tristano e Isotta, que Soler 
Rovirosa catalanitza am b l ’escut de sant 
Jordi del barceloní Palau de la Generali
tat); ports de pescadors am b tavernes, ca
ses pairals, torrasses de guaita, capelles dels 
mariners que surten a la m ar i vaixells en 
construcció; cabanes de pescadors a la platja 
am b les barques sota cobert; salons d ’edi
ficis portuaris am b terrasses obertes a un 
m ar ple de galeres; escenes de naufragi en 
alta mar, com la que A larm a va realitzar 
per al seu cèlebre «Diorama animat» de la 
plaça del Bonsuccés, am b una forta il·lu
minació, sorolls i m ovim ent que electrit
zaven el públic des de l ’altre extrem d ’un 
túnel fosc, a través del qual es contempla
va la catàstrofe, etc.

Era una nova possibilitat de pintores- 
quisme seductor, a la qual s ’unia la fasci
nació de la simultaneïtat dels contraris: la 
terra i el mar, la fusta i l ’aigua, la pedra 
i la brisa.

E. Soler de les Cases: figurí, 1897

Maurici Vilomara: La filla del mar, d’À. Guimerà. Teatre Romea, 1900

Salvador Alarma: quadre de naufragi. Diorama Animado, 1902
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La Sirena, de J. Pin i Soler. Teatre Novetats, 1892
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F. Soler Rovirosa: Miss R obinson. Teatre Tivoli, 1894 F. Soler Rovirosa: Surcouff. Teatre Tivoli, 1892
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Oleguer Junyent: Cristoforo Colombo, d’A. Franchetti. Teatre del Liceu, 1902



GRUTES

En tant que espais tancats i petris, les gru
tes comportaven el risc d 'un disseny esce
nogràfic feixuc que, sovint, es contraposa
ria a la naturalesa fantasiosa o sensual que 
l'obra teatral els confereix o, si més no, a 
un simple imperatiu d'equilibri plàstic. El 
problema de l'escenògraf era, doncs, acon
seguir que l'espai subterrani respirés.

Per tant es tractava d'una qüestió de 
compensacions prou fluides perquè la vis
ta circulés sense ofec. I  el millor recurs com
pensatori era la correcta dosificació dels 
contraris: zones d'ombra i de llum que per
filen  bé els contorns irregulars dels espais 
intermedis; sectors petris i sectors oberts a 
naus i voltes posteriors, on la mirada es 
relaxa; dom inants cromàtiques grises di- 
namitzades per taques de color de luxosos 
tresors, o per blaus de cel al fons; diàleg de 
blaus i rosats; reflexos de llum  que rever
beren dam unt les pedres i determinen els 
relleus i les rugositats, etc.

I  com per art de màgia, els magnífics 
mons sota terra de Tanhàuser i la deessa 
Venus, de Felip II  en la seva visió, de Jesús 
i Llàtzer, de Sigfrid i M ime i tants d'al
tres, s'animen am b un cúm ul de corrents 
dinàmics que els vitalitzen estructural
ment, lum ínicam ent i cromàticament.

Per a cadascuna de les dues versions 
«franceses» (és a dir, am b la inevitable in 
clusió d 'un ballet) del Don Cario, el 1870 
i 1897 al Liceu, Soler Rovirosa va disse
nyar la fantasiosa «gruta blava» on es ba
llava la dansa de les perles. El fe t que es 
conservin les dues maquetes respectives és 
excepcional i ens permet d'abordar un tema 
important: el plantejament d'un mateix es
pai, tres dècades més tard, per part d 'un  
escenògraf. En aquest cas, els vint-i-set anys 
transcorreguts havien fe t que el mestre —i 
l'escenografia catalana en general— aban
donés una concepció més dibuixística de 
les formes —basada en els contorns— a fa 
vor d'una altra de més pictòrica, basada 
en la taca, tot recollint a ix í l'herència de 
l'impressionisme.

Oleguer Junyent: Tannhàuser, de R. Wagner. Teatre del Liceu, 1908
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Joan F. Chia: Los sobrinos del Capitán Grant, tie M. Fernández Caballero. Teatre Circ Barcelonés, vers 1880
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Josep Mestres Cabanes: Siegfried, de R. Wagner. Teatre del Liceu, 1951

F. Soler Rovirosa: D o n  Cario, de G. Verdi. Teatre del Liceu, versió de 1897
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LA MUTACIÓ, 
VIRTUOSISME 
DE LA TRAMOIA

En teatre, sovint convenia passar ràpi
dament d 'un espai a un altre sense inter
rompre l'acció. No es podia, per tant, abai
xar el teló i canviar el decorat, sinó que 
calia fer-ho a la vista del públic. Aquestes 
«mutacions a vista» eren un dels grans al·li
cients de l'espectacle. L 'al·licient es m u lti
plicava, tanmateix, quan'el m otiu de la 
mutació era algun encantament, com la 
transformació del ja rd í paradisíac de 
Klingsor en un erm desolat, de l'acte segon 
de Parsifal, o alguna catàstrofe física o na
tural o bé-deguda a la violenta interven
ció d'una força més enllà de la humana: 
un exemple del prim er tipus, que freqüent
m ent es presentava en form a de terratrè
mols, tempestes o erupcions volcàniques, 
és l'incendi de la fàbrica de La Verge del 
mar, i del segon, l'enderrocament del Tem
ple de Dagon a Samson et Dalila o la des
trucció total del Walhalla i la inundació  
del R in  a El capvespre dels déus.

Per assolir això, Soler Rovirosa, Urge- 
Uès i Mestres Cabanes van utilitzar, cadas
cú en el seu moment, tot un seguit de trucs 
de diversa índole del repertori tradicional: 
unes peces desapareixien de l'escena per tras
ladó  lateral cap enfora, deixant veure les 
que hi havia preparades al darrera, o bé 
giraven al voltant d 'un eix vertical o ho
ritzontal, mostrant el que hi havia p in ta t 
a l'altra banda; d'altres pujaven de la fos
sa o baixaven del teler o bé es plegaven per 
la meitat o canviaven deposició per tires, 
com si fossin persianes pintades pels dos can
tons am b motius diferents o s'inclinaven 
fin s  a caure del tot, aguantades per dalt 
am b fils  invisibles m itjançant la projecció 
de llums, o per baix am b vares de ferro que 
els tramoistes inclinaven des de la fossa, etc.; 
les pedres que queien podien ser pintades 
dam unt telons de tul que baixaven de dalt; 
les onades podien girar m itjançant colum
nes salomòniques que lliscaven cap al da

van t del prosceni, cada vegada més altes, 
i eren engolides pels primers escotillons; als 
incendis, hi contribuïen els telons calats 
amb formes de flam a darrera els quals se'n 
col·locaven d'altres que es m ovien r ítm i
cament, pintats am b profusió de flames, etc.

Tots aquests efectes mecànics i òptics que, 
potser en fred  i per separat farien som riu
re per la seva ingenuïtat, assolien un grau 
de magnificència impressionant, degut a 
la seva simultaneïtat i a l'acompanyament 
d'exagerats efectes de llums, fum s, espur
nes pirotècniques i químiques (augmenta
des mitjançant manxes), etc. Evidentment, 
en el cas de les òperes també hi intervenia  
la textura musical, que a la vegada refor
çava, am b una fortíssima estridència, els 
terribles desenllaços.

F. Soler Rovirosa: figurí de dues cares per a Lohókeli, ballet de G. Mazzi. Teatre Tívoli, 1882
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F. Soler Rovirosa: enderrocament del temple a Sansone e D alila , de C. Saint-Saëns. Teatre del Liceu, 1897
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F. Soler Rovirosa: incendi de la fàbrica a La Virgen del mar, de F. Jaques i Rubió Català. Teatre Tívoli, 1890
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Fèlix Urgellès: Incendi del Walhalla 
i desbordament del Rin 
a II Crespuscolo degli dei, de R. Wagner. 
Teatre del Liceu, 1901
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LA PERPETUACIÓ 
DEL REALISME

Les primeres escenografies simbolistes 
d ’Adrià Gual daten de 1898, a Silenci, i 
els esbossos de Junyent per a El Capvespre 
dels déus que, tot i conservant una estruc
tura tradicional, introduïen colors no na
turalistes, daten de 1901. A l  fin a l de la se
gona dècada del nou segle, Morales, 
Castells, Batlle, M anuel Fontanals i altres 
iniciarien ja les seves violentes distorsions 
decorativistes o expressionistes. Soler Ro- 
virosa, però, m ort Bany 1900, havia dei
xat en Vilomara, Chia, A larm a, Brunet, 
Pous i en el mateix Junyent una genera
ció de deixebles que, a més de ser artistes 
inspirats, dom inaven tots els secrets i to
tes les tècniques de l ’ofici tradicional. Con
següentment, per dinàmica espontània i 
malgrat algunes incursions en planteja
ments més avantguardistes, durant les tres 
primeres dècades del nostre segle van m an
tenir l ’escola catalana d ’escenografia rea
lista que havia restat plenam ent consoli
dada am b el retorn de Soler Rovirosa de 
París, el 1868.

Aquesta segona generació realista va te
nir, a la vegada, els seus propis deixebles, 
que la van prolongar fin s  ben entrats els 
anys seixanta quan l ’escenografia catala
na s’havia ja obert a moltes altres concep
cions de disseny de l ’espai escènic. Un esce
nògraf especialment perpetuador va ser 
Josep Mestres Cabanes que, am b un nota
ble rigor constructiu i uns grans coneixe
ments sobre l ’art de la perspectiva, va rea
litzar, l ’any 1991, aquest frondós bosc per 
a La Walkiriana i, en un fenom en excep
cional de supervivència va protagonitzar, 
en ple 1989, una escenografia estrictament 
realista —sense que això constituís una op
ció intencionadament puntual sinó una 
aplicació més d ’un sabers inamovibles— 
per a l ’estrena de La pregunta perduda, 
de Joan Brossa, de la qual és testimoni el 
menjador adjunt.

El principal deixeble de Mestres Caba
nes, A ndreu Vallvé, va nodrir am b uns 
decorats típiament realistes els escenaris del 
teatre comercial de la postguerra, on les co
mèdies lleugeres, els vodevils i els drames 
casolans i rurals continuaven utilitzant sa- 
lonets, despatxos i patis de masia estricta
m ent descriptius.

Andreu Vallvé: Pati de masia. Teatre Romea, 1947

Josep Mestres Cabanes: La Walkyria, de R. Wagner. Teatre del Liceu, 1951
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Andreu Vallvé: despatx, 1950

Josep Mestres Cabanes: La pregunta  perduda , de J. Brossa. Teatre Romea, 1985
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ELS TELONS DE BOCA

Les embocadures dels teatres de la sego
na m eitat del segle X IX  van abandonar la 
destinació alliçonadora que els havia ator
gat el neoclassicisme per assumir una fu n 
ció estrictament decorativa.

Moragas, Urgelles, Chia i Soler Roviro- 
sa van ser els mestres indiscutibles de la fic 
ció pintada dels sumptuosos i onduláis ve
lluts vermells, am b plecs i caients d'una  
versemblança extraordinaria, que van om
plir quasi tots els locals importants de Ca
talunya i molts de fora. De vegades, la seva 
ornamentació consistia en la minuciosa 
imitació de borles, sanefes, llaços o escuts 
daurats i penjolls de tul aparentment super
posats sobre el fals vellut; en d'altres casos 
es tractava d'una escena figurada, de ca
rácter genèric, com podia ser un grup de 
ballarins dansant, vestits a la goyesca, tal 
com ho va concebre Urgelles. Sovint, però, 
la figuració tenia un carácter específic, com 
en els telons que es pintaven expressament 
per servir en una producció teatral deter
minada, am b un m otiu central de l'acció 
o algun element connotador d'aquesta, o 
en els telons am b figures al·lusives al nom  
del local, dels quals és exemple el del Tea
tre Fortuny de Reus, on Moragas i Urge- 
llès van pintar la famosa noia-libèl·lula que 
l'artista reusenc, a qui el teatre estava de
dicat, havia im m ortalitzat en un dels seus 
quadres.

El teló de boca de Soler Rovirosa pel Tea
tre Novetats, magníficament ornamentat, 
és una mostra incomparable de la fin a li
tat d'ostentació que assoleixen durant la 
segona meitat del segle XIX, destinats als 
teatres cada vegada més sumptuosos que pa
trocina la nova burgesia progressista.

Fèlix Urgelles: teló de boca goyesc, pels volts de 1900
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Miquel Moragas i Fèlix Urgellès: teló de boca del Teatre Fortuny de Reus, cap
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F. Soler Rovirosa: Teló de boca del Teatre Novetats. 1869
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De la idea a la realització

Croquis i esbós definitiu de Maurici Vilomara per a l’estrena de El pati blau, 
l’any 1903.

És inherent al treball de l’escenògraf el fet de procedir per un temp
teig aproximatiu fins a arribar al resultat convincent. En totes les 
èpoques els escenògrafs han esbossat, esborrat, desestimat i tornat 
a començar, a la recerca d’un millor equilibri compositiu, d’una es
tructura de planta més funcional i alhora plàsticament suggerent, 
d’una més poètica i inspirada atmosfera cromàtica i lumínica, de 
la justa mesura de detalls i d’absències, per tal de no dir ni massa 
ni massa poc i, especialment durant el segle XIX, del rigor històric 
dels llocs representats.

Normalment, el procés de plasmació de la idea definitiva es rea
litzava en un doble nivell: en primer lloc el croquis i, segonament 
els esbossos. Però no sempre era així. Sovint el tempteig es feia di
rectament amb els esbossos, sense cap croquis previ.

Els croquis escenogràfics són sempre dibuixos senzills, simples 
apunts, en general sense color, destinats a cop$ar l’equilibri mutu de 
les línies i de les masses, el seu travat correcte i les línies mestres 
de la concreció historicista. Fruit de la rapidesa i de l’actitud de lliure 
recerca que els caracteritza, el seu traç és nerviós, imprecís i extraor
dinàriament viu. Si un croquis és bo, estarà ja íntimament animat 
per aquella vibració, equilibri o «grapa» que fa que una escenogra
fia superi la mediocritat.

Entre tots els croquis, un és seleccionat com a base per a l’elabo
ració de l’esbós definitiu. Els esbossos són ja dibuixos acolorits amb

les línies totalment establertes i els detalls decoratius acuradament 
precisats. Molts d’ells resten inèdits per sempre, sigui perquè l’esce
nògraf els ha desestimats en benefici d’ün nou plantejament que mo
difica l’anterior del tot o en part, sigui perquè la producció per a 
la qual havien estat pensats s’ha aturat a mig camí, un fet relativa
ment freqüent.

Per a l’estrena de El pati blau, de Rusinol, Vilomara va realitzar 
un conjunt de croquis, alguns al revers del bloc de notes del Cafè 
del Liceu, a pocs passos d’on ell tenia el taller. Un d’aquests croquis 
és el punt de partida de l’estimable esbós, d’un blau rotund i detalls 
perfectament definits, que va servir per a la seva realització.

Els escenògrafs d’adscripció realista, que tenien la perspectiva com' 
el secret per dissenyar un espai escènic que representés amb ver
semblança la realitat, quan disposaven de l’esbós definitiu necessi
taven especialment un altre material tècnic intermedi entre l’esbós 
i la seva realització final a l’escenari: una reproducció espacial —en 
petit i a escala— de tot el decorat en conjunt. Aquest estri eren els 
teatrins o maquetes, on es projectava espacialment el contingut de 
l’esbós tot definint les peces que el descompondrien, les seves mi
des i formes, les distàncies que les separaven, la posició més o menys 
obliqua, la continuïtat de les línies de fuga, la degradació creixent 
del dibuix dels contorns i de les tonalitats cromàtiques, la distribu
ció de les taques de llum i d’ombra, etc.
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Quatre fases de l’escenografia de Soler Rovirosa per a Nerone, del 1898: dos 
esbossos, amb els elements invertits, el teatrí i la realització a l’escenari del 
Liceu.

El teatrí és, consegüentment, la plasmació més perfecta de la vi
sió i del sentiment de les formes i de l’espai per part de l’escenògraf 
abans de la seva realització. Allà on pot reflectir el seu somni 
acostant-s’hi al màxim, corregir detalls i posicions per expressar-lo 
millor, o decidir canvis d’última hora. Molt sovint, en efecte, —tal 
com il·lustra l’exemple de Nerone, de Soler Rovirosa, el teatrí mo
difica coses en relació amb l’esbós: colors, objectes, posicions, pre- 
dominança horitzontal o vertical, etc. D’aquí ve la seva importàn
cia, sobretot pel fet que són una expressió perdurable i «realment 
espacial» de l’espai de la representació, que és intrínsecament efímer.

La realització escènica és la fase final. Es tracta d’aconseguir que 
el somni i l’encís expressats en el teatrí es mantinguin posats a gran 
escala. Els problemes són múltiples, perquè cal assolir el mateix cli
ma emprant estris i tècniques diferents. Les grosses brotxes (quasi 
escombres) no són ni pinzells ni plomins, els colors al tremp tam
poc no tenen en principi la transparència i la lluminositat de l’aqua
rel·la, les relacions cromàtiques i lumíniques no són les mateixes 
sota la llum projectada des de l’escenari, com tampoc no ho és la 
visió damunt la globalitat que hom té de les peces esteses a terra 
des dels ponts dels tallers. Ni els difuminats, ni la ficció de textures, 
ni els ombreigs, ni la proporció entre masses i contorns no eren 
fàcils d’aconseguir. I el mateix passava amb la intensitat, la gradació 
i la direcció de la llum. Només els més grans hi arribaven. Calia,

en tot cas disposar del temps suficient per treballar sense presses, 
una cosa totalment infreqüent.

El problema no era tan greu pel que fa als plantejaments decora- 
tivistes del segle XX, que donaven una visió caricaturesca de la rea
litat, com veiem en els gratacels de Morales per a una revista musical 
del Paral·lel. Però sí que ho era, en canvi, per a les obres serioses, 
on l’escenografia era el vehicle d’una precisa i subtil intencionalitat 
dramàtica.

No totes les escenografies segueixen l’itinerari esmentat: croquis, 
esbós, maqueta i realització. Són nombroses les variables que inci
deixen perquè aquest procés es posi en funcionament. Entre elles 
cal assenyalar el fet de disposar de temps, de tractar-se d’una esce
nografia especialment complexa o d’una estrena molt important o 
prestigiosa, de treballar en relació amb un director d’escena desco
negut de l’escenògraf amb el qual evidentment encara no hi ha una 
entesa tàcita suficient, de tractar-se de localitzacions inèdites per a 
l’escenògraf, etc.

En tot cas, però, el sentit és el mateix: aproximar-se progressiva
ment a la plasmació espacial d’una idea i d’un sentiment que ini
cialment estaven en estat embrionari.
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Les escenografies col·lectives

Anomenem així aquelles produccions teatrals en què l’escenografia 
dels diferents actes i quadres s’encarregava a diversos professionals
0 tallers. Tot i ser numèricament inferior als muntatges assumits 
per un sol escenògraf, aquesta pràctica va ser molt freqüent al llarg 
del segle XIX —especialment des del romanticisme i s’intensificà du
rant les dècades del realisme— i va prolongar-se fins als anys qua
ranta d’aquest segle.

El recurs a escenografies col·lectives era més habitual quan es trac
tava de produccions especialment complexes, prestigioses, costoses
1 espectaculars, les quals amb aquesta fórmula perseguien un triple 
objectiu: primerament, satisfer tots els escenògrafs mereixedors que 
se’ls confiés el nou projecte, públicament valorat ja des d’abans que es 
comencés a concretar; en segon lloc, assegurar la mà d’obra sufi
cient, perquè sovint un sol taller, compromès —com solien estar- 
ho tots— amb altres muntatges, no hauria pogut assumir el projec
te íntegrament; i, en una hàbil operació de marketing, utilitzar el 
fet que, aclaparat per la coincidència de noms prestigiosos, l’espec
tador es delia esperant l’estrena de l’obra per tal de gaudir de tants 
espais meravellosos que cada un d’ells —més motivat, si cal, per la 
comparació— s’esforçava de crear i decidir quin escenògraf se n’ha
via sortit millor o quin semblava començar a introduir nous i ago
sarats camins enfront d’aquells que es limitaven a perpetuar amb 
dignitat i ofici la tradició.

Aquesta utilització del fet col·lectiu com a reclam publicitari és 
evident tenint en compte l’ús que en feia la premsa gràfica, la qual 
solia reproduir a doble pàgina —gravats a plomí o fotografiats més 
tard— tots els decorats, esmentant-ne l’autor en cada cas.

Hi havia uns noms que era més habitual de trobar-los associats: 
en una primera fase trobem sovint Soler Rovirosa, el tàndem 
Moragas-Urgellès (o, més tard, Moragas-Alarma), Sebastià Carre
ras, Vilomara i Chia, ja sigui tots junts o en diverses combinacions 
entre ells. A començament del segle XX, els noms més prestigiosos 
que col·laboraven en una mateixa producció eren Vilomara, Alar
ma i Junyent; de vegades també ho feien amb Urgellès i amb altres 
de menys consagrats com Ros Güell i els tàndems Brunet-Pous o 
Bulbena-Girbal.

Quan els figurins no eren d’algun dels escenògrafs esmentats, com 
podia ser el cas de Soler Rovirosa o de Junyent, solien ser d’un dels 
altres dos figurinistes més famosos de l’època, Lluís Labarta i Apel·les 
Mestres, als quals cal afegir, en moments diferents, els noms de To
màs Padró, Jaume Pahissa o Alexandre Soler Marije.

Aquest sistema de distribució de l’escenografia en diferents mans 
donava lloc a una manca d’unitat en la proposta plàstica, sotmesa 
a sensibilitats, concepcions i maneres de fer diferents en els plans 
tècnic i estilístic. Els escenògrafs més rigorosos n’eren prou cons
cients i intentaven de posar-hi remei amb una cura especial pel que 
feia a la integració i la coherència, cosa que els era facilitada pel 
coneixement mutu que l’amistat i la freqüent coincidència profes
sional els aportava. Malgrat això, el resultat no era sempre convin
cent, especialment quan coincidien noms amb capacitats molt dife
rents, o bé quan —a partir de començament del segle XX— tot i 
gaudir d’una alta i reconeguda qualificació artística, participaven 
en graus força diversos —més tímids o més oberts— en la incorpo
ració dels nous vocabularis formals i cromàtics derivats de les avant
guardes plàstiques.

Els nous moviments teatrals, especialment el simbolisme i l’ex
pressionisme, en la mesura que preconitzaven un teatre entès com 
a drama «interior» van aturar d’arrel aquest costum confiant sem
pre l’escenografia a un mateix autor, la missió del qual era de mate
rialitzar un espai prèviament objecte de vivència.

En canvi, els gèneres més decorativistes i prolixs pel que fa al nom
bre de quadres, com la revista i, fins i tot, l’òpera —per tal com era, 
sovint, molt espectacular— van prolongar aquest recurs fins a la dè
cada dels quaranta. I així serà fàcil de trobar, circumstancialment 
associats a produccions diverses, durant aquest període, els noms 
d’Alarma, el tàndem Brunet-Pons, Castells, Morales, Fernández Cas
tanyer, el tàndem Batlle-Amigó, García Ferrer, Caseres i Asensi.

Pàgina de La Ilustración Artística, de 1895, amb els diversos decorats de 
Les Monges de Sant Aiman, muntatge en què participaren Soler Rovirosa, 
Vilomara, Moragas i Alarma.

La creixent intervenció dels directors d’escena en les representa
cions, preocupats per elaborar una proposta teatral precisa a partir 
del text dramàtic, va comportar la fi d’aquest costum —ja en crei
xent desús— a partir de la dècada dels cinquanta, per consolidar de
finitivament la intervenció d’un sol escenògraf —o en tot cas d’un 
equip o d’un col·lectiu d’escenografia estable— que garantís una ri
gorosa unitat de plantejament i de sentit en les produccions.

A mitjan dècada dels setanta va insinuar-se dins el moviment de 
renovació escenogràfica en cerca de nous llenguatges, vinculat fo
namentalment a l’Institut del Teatre de Barcelona, una nova ten
dència vers el plantejament col·lectiu d’alguns muntatges, per exem
ple per part de lago Pericot i Fabià Puigserver o, al voltant i 
juntament amb aquest darrer, de Ramon B. Ivars, Josep Massagué 
i Joan Josep Guillén. Es tracta d’intents aïllats però simptomàtics, 
en la mesura que els escenògrafs s’enfrontaven a un nou i ample 
camp de possibilitats a explorar, que més tard derivaria en la cons
titució d’alguns nous tàndems professionals estables, entre els quals 
sobresurt el format per Montse Amenos i Isidre Prunés.
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La dependencia entre escenògrafs

Més enllà de la dependencia essencial que l’escenògraf té respecte 
de les acotacions de l’autor —per seguir-les, per transgredir-les des
prés d’haver-ne copsat la lógica, per modificar-les parcialment creant 
la seva propia visió—, algunes vegades es produeix un altre nivell 
de dependència, en aquest cas respecte de les realitzacions anteriors 
que altres escenògrafs han fet de la mateixa obra i que la producció 
posterior imita en major o menor grau.

De vegades aquesta imitació és fruit de la competència inferior 
d’un escenògraf, que troba en els espais que han esdevingut famo
sos una sortida amb què compensar la manca d’inspiració pròpia. 
Però aquest no és el cas que cal considerar ara.

Es més interessant, en efecte, remarcar com, sovint, escenògrafs 
d’un reconegut prestigi i provada capacitat, que han creat espais inè
dits d’un interès fora de dubte, recorren a imitar escenografies pre
cedents. L’explicació cal cercar-la quasi sempre en la qualitat mítica 
assolida per aquelles escenografies, proveïdes a partir d’un moment 
determinat d’una aurèola que les ha convertides en paradigmàtiques. 
El cas més relevador en aquest sentit és el de les escenografies wag
nerianes.

Thomas Mann va definir Bayreuth, la ciutat del Festspielhaus 
(Temple o Casa del Festival Sagrat) com «aquest teatre de Lourdes, 
aquesta cova miraculosa al centre d’Europa». Allà, sense mai 
aconseguir-ho, els escenògrafs intentaven de traduir plàsticament 
l’univers alhora físic i desmaterialitzat de les òperes d’aquell gran 
oficiant d’un misteri (volgut inabastable cim) que fou Wagner. Tan
mateix,van intentar d’acostar-s’hi i va ser normal que els productes 
del Temple Sagrat assolissin la categoria de models intocables.

Així, escenògrafs de la categoria de Vilomara, Alarma, Urgellès, 
Chia i Junyent van realitzar Lohengrins, Parsifals, Capvespres dels 
déus, Vaixells fantasmes i Mestres cantaires de Nuremberg, sortits 
quasi mimèticament —evidentment amb inevitables tocs personals— 
de les produccions de Heinrich Doll, Christian Janck, Paul Jou- 
kowsky i, sobretot, dels germans Brückner. No era ni una renún
cia ni un reconeixement d’incapacitat, sinó un acte de veneració 
que comportava l’acceptació prèvia d’una superioritat que operava 
mès enllà de la purament tècnica.

Tan indiscutible era la submissió als models que quan, quaranta 
anys més tard, Mestres Cabanes va dissenyar de nou la ribera de 
l’Escalda i el pati principal del castell de Brabant per a Lohengrin, 
el pati i el jardí —encantat primer i desolat després— del castell de 
Klingsor de Parsifal i el carrer de Nuremberg de Els mestres cantai
res, va mostrar un nou grau de dependència-veneració respecte dels 
mateixos espais que abans havien estat dissenyats per Vilomara, Alar
ma i Junyent, hereus dels respectius espais bayreuthians.

Però no existien dependències només respecte de l’estranger. Al
gunes escenografies d’aquí es van convertir, igualment, en mítiques, 
com si fossin paradigmes de perfecció compositiva i ambiental, res
pectats per generacions. Aquest és el cas, per esmentar un exemple 
indiscutible, de la placeta del barri de Ribera amb l’exterior de La 
Puntual, que Junyent va concebre per a l’estrena de L ’auca del se
nyor Esteve, de Rusiñol, l’any 1917 (cf. la unitat temàtica Els espais 
de la ciutat). Quan, anys més tard i per a diferents produccions, Cas
tells, el trio Batlle-Bea-Mora o Evarist Mora es plantegen novament 
aquell espai, només canvien alguns petits detalls, substancialment 
ornamentals, tot mantenint intactes els temes formals i la composi
ció dels elements que integraven l’escenografia de l’estrena.

Altres vegades, però, la raó de la imitació o fins i tot del plagi 
no era la qualitat mítica d’una escenografia precedent que operava 
com a model intocable. Es tracta, senzillament, de plagis, en gene
ral de parts o aspectes d’una escenografia més que no pas de la seva 
totalitat. Respecte d’aquest fet cal considerar, tanmateix, que du
rant llargs períodes anteriors a l’actual el concepte d’originalitat a 
ultrança no preocupava tant com ara. La còpia, refent una obra an
terior, modificant només alguns elements i donant-la com a prò
pia, era un recurs habitual, sobretot integrat als costums d’uns ar
tistes que no tenien, com ara, un concepte excessivament sacralitzat 
de la seva producció, sinó que, al contrari, la sentien com a fona
mentalment artesanal.

El segon acte de Lohengrin, segons Max Bruckner (1894), Alarma (entorn del 
1925) i Mestres Cabanes (1941).
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La miniatura escenogràfica

Embocadura del teatre de joguina de l’editorial Seix Barral, amb el decorat 
de l’acte primer de La leyenda de San jorge. El decorat fa 30 cm d’amplada.

Tècnicament parlant l’escenografia inclou la miniatura, atès que 
esbossos i teatrins són reduccions a escala del que serà la realització 
escènica. Aquest és un primer grau de familiarització tècnica i pro
fessional entre el món de l’escenografia i el de les miniatures. La 
relació, però, va molt més enllà i se situa en dimensions vinculades 
als anhels, a les pors i a la necessitat d’ubicació en el món —plaer 
i perill— que els humans experimentem, a fi de controlar-lo i d’en- 
tendre’l.

En efecte, món màgic en tant que reprodueix en un pla fictici i 
dins la «màgica» caixa escènica els llocs i, indirectament, les situa
cions de la vida, com si en veiéssim el reflex en un mirall, l’esceno
grafia ha suscitat en els individus, des d’èpoques llunyanes, el desig 
de sotmetre-la a un segon nivell de reproducció, aquesta vegada a 
escala personal; la finalitat és d’apropar-s’hi, d’entrar-hi i de copsar-ne 
les proporcions, els secrets i, en definitiva, el misteri (en realitat, 
el misteri, el perfum i el vertigen del món i de la vida). D’aquí pro
vé, doncs, la miniatura escenogràfica o el teatre de joguina com a 
manipulació d’aquest món i, també, com a objecte privilegiat de 
plaer estètic. Una simple boca que dóna pas a l’espai separat, regit 
per lleis de ficció i no de vida, és suficient per crear la màgia. Les 
llums, els colors i les formes faran la resta.

Catalunya ha estat un país d’una gran tradició editorial de jogui
nes escenogràfiques, al mateix nivell que Anglaterra, Dinamarca i 
Alemanya, els altres tres grans del panorama internacional. Les là
mines amb decorats que durant la segona meitat del segle XIX pu
blicava la popular impremta Elzeveriana o les de les editorials Llo
renç i Palouzie i, sobretot, el magnífic «Teatro de los Niños» que 
l’editorial Seix Barral va editar amb nombroses obres i diversos mo
dels d’embocadura al voltant del 1920, en són exemples eximis. Més 
tard, cases com Sirvent, Barsal, Roma, Bruguera, etc. continuarien 
la tradició fins a arribar a les produccions actuals, sobre paper o 
fusta, sovint d’un nivell artístic i tècnic molt inferior al que havia 
estat assolit.

Era un món fascinant de retallables, marqueteries i transparèn
cies que calia muntar, de personatges que calia desplaçar per provo
car trobades i als quals, quan eren articulats, calia donar moviment. 
Era un espai que calia organitzar i fer aparèixer a partir de la pura 
bidimensionalitat.

De vegades els mateixos escenògrafs participaven en el disseny 
d’aquests espais de joguina. Algunes làmines escenogràfiques de la 
casa Palouzie semblen tretes, efectivament, dels dibuixos de basti
dors i telons que Lluís Rigalt havia dissenyat per al Teatre de Grà
cia, o dels aplics dels seus cartipassos de dibuix adreçats a les escoles. 
Certament, l’escenògraf Alfons Santacruz, soci durant uns anys de 
Josep Castells al taller del carrer de les Tàpies, va confeccionar al
guns dels decorats del «Teatro de los Niños» de Seix Barral, sense 
que puguem precisar quins. Molts d’ells revelen un gran ofici en

El segon acte de Sigfrid, en la versió de Jordi i Josep M.a Sagalès per al seu 
teatre particular de miniatura. El decorat fa 60 cm d’amplada.

el plantejament de la successió de rompiments i en la distribució 
de les zones calades, ben compensades pels detalls posteriors. Per 
una altra banda, és evident la influència que alguns d’aquests deco
rats en miniatura han rebut de produccions escenogràfiques 
concretes.

Així, mentre que el segon acte de La leyenda de San Jorge deu molt 
al de La Valquíria realitzat per Alarma al Liceu, i el de La estrella 
de los reyes magos al que Max Brückner va fer a Bayreuth per al ter
cer acte de Parsifal —conegut entre els escenògrafs catalans per l’in
tens intercanvi documental que ja aleshores havien realitzat els fer
vents wagnerians de l’Associació— el carrer de El triunfo de la bon- 
dad deriva quasi punt per punt, invertint alguns detalls, del que ha
via realitzat Junyent per al segon acte de Els Mestres Cantaires de 
Nuremberg.

Evidentment, jugar a teatre agradava els nens i d’aquí els èxits co
mercials de les esmentades experiències editorials. Però l’anhel i la 
fascinació, inquiets o meditatius, per crear un espai nou reproduint 
en miniatura els espais teatrals sovint han atrapat també els adults. 
Els exemples són nombrosos. Podríem esmentar les representacions 
wagnerianes privades durant els anys quaranta al teatre-miniatura 
dels germans Jordi i Josep Maria Sagalés, que reproduïen tots els 
espais i els personatges de la tetralogia wagneriana i d’altres obres 
del compositor alemany amb l’acompanyament de les versions in
tegrals enregistrades en disc.

La mostra més preclara, però, és la de Jaume Respall. Extraordi
nari miniaturista, d’ofici treballador de banca i apassionat pel tea
tre líric, Respall va dedicar quaranta anys de la seva vida, des del 
1931, a la reproducció a escala d’l:200 d’un conjunt important de 
decorats procedents de representacions del Teatre del Liceu, a l’es
cenari del qual anava sempre a documentar-se sobre mides, colors, 
gradacions de llum i elements de la composició escenogràfica. Bas
tidors, fermes, rompiments, telons, forillos, etc. —sempre en con
junts de 10 cm d’amplada per fer-los coincidir amb la boca de la 
miniatura del mateix teatre que també va realitzar— es completaven 
amb un complex capítol d’estores de paper diversament acolorit, 
bombetes elèctriques en miniatura, reflectors, palanques, filtres de 
vidre o de paper de cel·lofana de colors variats, aparells elèctrics, 
cables, transformadors, voltímetres, etc., destinats a la representa
ció en miniatura de les obres, a casa seva. El públic convidat mira
va, a través d’uns prismàtics, aquell món complex de canvis de llum 
i de colors, de mutacions, transformacions, canvis atmosfèrics, en
derrocaments o altres trucatges i els moviments dels personatges 
al voltant del mobiliari i dels objectes mil·limètrics d’atrezzo.

Respall, amb la subtilesa de l’artista, la consciència de l’artesà i 
l’obsessió de l’amant apassionat tenia cura dels més ínfims detalls 
de les tonalitats i de les gammes cromàtiques, la forma del traç de 
cadascun dels escenògrafs dels quals partia i les opcions de treball
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Diversos teatrins de Jaume Respall, que reproduïen en miniatura òperes 
i sarsueles del Liceu i d’altres teatres. La seva amplada és de 10 cm.

del color que en cada cas el caracteritzaven. Les propostes més rigo
roses, més líriques o més encaramel·lades eren traduïdes per ell amb 
una exactitud imparcial.

D’algunes obres va reproduir-ne només algun acte, de la majoria 
en reproduïa la totalitat de les mutacions i d’algunes en donava dues 
versions diferents.

A nivell documental, el material llegat per Jaume Respall és de 
gran valor, ja que és un testimoniatge acurat de moltes produccions 
de les quals no queda cap altre vestigi. I amb la peculiaritat que no 
es tracta de reproduccions d’esbossos, sinó de maquetes volumètri
ques, amb tots els elements de fragmentació i d’organització de 
l’espai.

Els principals escenògrafs catalans hi són representats: Soler Ro- 
virosa, Vilomara, Alarma, Junyent, Morales, Castells, Batlle, Mes
tres Cabanes. També trobem altres noms les realitzacions dels quals 
a nivell gràfic eren gairebé desconegudes com el tàndem Bulbena- 
Girbal, Pou Vila, Amat o Bonet del Río.

La curiositat de Respall arribava, tanmateix, més enllà del Liceu. 
Així, mitjançant viatges o d’altres informacions que adquiria, va 
reproduir muntatges de Sormani a Milà, de Strohmeyer a Sant Fran- 
cisco i de Max Brückner a Bayreuth. O, cenyint-nos a Catalunya, 
les magnífiques reproduccions dels espais i alguns trucatges de La 
Passió d’Olesa de Montserrat.
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CAPÍTOL 4

L'època dels ismes



D u r a n t  les primeres decades del segle X X , iniciades en plena eclosió del modernisme artístic i literari la situació 
de l'escenografia catalana era, a grans trets, doble. Per un cantó, va perviure am b m olta força el realisme sota dues 
variants: una de més estricta, en l'obra dels millors mestres que perduraven del segle X IX , com Vilomara, Urgellès, 
Chia, A larm a i el figurinista Lluís Labarta, una posició que van prolongar aquells deixebles del realisme que no 
van ser especialment innovadors a nivell fo rm a l (el tàndem Brunet-Pous, Rocarol, Ros Güell, etc., fin s  a l'epígon 
actual, ja esmentat, Mestres Cabanes); i una altra de més oberta a evolucions de matís en el tractament dels detalls 
i en la utilització, sovint poc objectiva, del color. Aquesta segona posició, dins d 'un realisme comú, va ser freqüenta
da, en part, per Alarm a, però, sobretot, per Junyent i tam bé per alguns altres deixebles de les primeres generacions 
realistes (el tàndem Bulbena-Girbal, Sabatés, etc.) fin s  a l'epígon posterior, ja esmentat, Vallvé o, en el terreny del 
figurinisme, Francesc Labarta —fi l l  de Lluís—, Alexandre Soler Marije —fi l l  de Soler Rovirosa—, Miquel X irgu  
i l'Apel·les Mestres de La viola d’or.

Aquesta és, però, una branca de l'escenografia del segle X X  que ja  hem analitzat en el capítol anterior. E l nostre 
interès recau ara en els nous camins que s'obriren al tom bant del segle. L'impacte d 'un seguit de fenòm ens teatrals 
i plàstics exteriors a partir de fin a l del segle X IX  va portar, en efecte, d'altres escenògrafs a cercar diverses i successi
ves opcions, totes elles sota el signe del rebuig de l'exigència realista i la instauració d 'un procediment fonam ental: 
la distorsió de les línies i /o  els colors. Tant si era entesa com a deformació, estilització, esquematisme o síntesi, 
la distorsió va acabar defin itivam ent am b el trompe-l’oeil il·lusionista del realisme. Unes de les opcions distorsiona- 
dores van arrelar més profundam ent (el decorativisme) i d'altres d'una manera més secundària (el simbolisme, l'ex
pressionisme, les recerques d'Appia i Craig) o fin s  i tot puram ent anecdòtica (el constructivisme, el surrealisme, 
el futurisme).

Una convicció era comuna a totes aquestes opcions: no calia que l'espai dramàtic fos una reproducció exacta dels 
llocs reals, sinó que convenia —tal com m olt abans ja bo havia proclamat Verdi en referir-se a la necessitat d 'inven
taré il vero— negar en certa manera la realitat, deformant-la, abandonant-ne la im itació per poder assolir la nova 
■realitat —artística— que servís de perfecta caixa de ressonància del text dramàtic, fos quin fos el seu to (alegre, seriós, 
evasiu).

Era cert que els mestres del realisme assolien, gràcies a la seva depurada sensibilitat, espais d'harmoniosa respiració 
interna. Però també bo era que l'opció realista era una entre moltes d'altres possibles i, endemés, plena de perills 
d'anquilosament, i que calia començar a obrir les portes a nous camins.

Les noves conquestes van ser graduals i foren iniciades, a nivell minoritari, pels artistes que estaven més en contac
te am b els corrents del teatre i l'art europeus fin de siècle, al caliu de la turbulenta experiència que fo u  el modernis
me català.

Essencialment anàrquic, el modernisme no va vincular-se a una proposta estilística determinada (no existeix, 
en conseqüència, una escenografia modernista com a tal, tot i que alguns escenògrafs realistes, especialment aquells 
que van iniciar vies d'estilització, com Alarm a, Pascó, Bru, Apel·les Mestres i, sobretot, Junyent, fossin protagonistes 
del modernisme en branques paral·leles a la seva activitat artística, com la decoració d'interiors o la il·lustració 
gràfica), sinó que, urgit pel cansament de tot allò que era acadèmic i repetitiu, optava eclècticament per tot allò 
que era modern: els revivals historicistes neogòtics i renaixentistes, les subjectives vaguetats simbolistes, les antiin- 
dustrials ornamentacions curvilínies de / ’art nouveau o les estilitzacions d 'un form alism e encara bàsicament realis
ta. Eli havia, però, un denominador comú: la recerca esteticista del refinament decoratiu i de nous camins d'expressió.

Aquest esperit de renovació va entroncar am b dos sectors de l'efervescència cultural europea de fin a l del segle 
passat, i en va rebre clarament la influència: efervescència en el pla de la vida teatral i, també, en el de les avan t
guardes pictòriques.

En el prim er cas, els incentius venien especialment de les experiències dels teatres d'art parisencs creats per homes 
com Paul Fort, Lugné-Poe i, una mica més tard, Jacques Rouché o Sergei Diaghilev am b els seus Ballets Russos, 
tots els quals feren de l'esteticisme una premissa fonam ental. També, però, encara que d'una manera menys aparent, 
de les lliçons visceralment antinaturalistes del suís Adolphe Appia i l'anglès Edward Gordon Craig que, travessant 
inicialm ent els camins del simbolisme, van elaborar propostes escenogràfiques que no tenien res a veure am b la 
servitud de la pintura sinó que definien estructures espacials de volum , llum  i m ovim en t derivades del ritm e de 
l'acció dramàtica i de les vivències dels seus personatges.
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Altres incentius provenien del que, en el m ón de la pintura, van ser els m ovim ents o «ismes» que seguiren l ’allibe
rament obert per l ’impressionisme: puntillisme, simbolisme, fauvism e, cubisme, decorativisme, expressionisme, sur
realisme, constructivisme, etc. i que se succeïren arreu d ’Europa, cada un am b el seu llenguatge propi i tots essencial
ment antinaturalistes; París segurament constituí el focus de concentració i irradiació més im portant i alia on aquells 
«ismes» van incidir més directament en les propostes plàstiques dels espectacles.

La Catalunya més progressista estava, a començament de segle, fo rtam en t vinculada a París en tots els àmbits 
de la cultura. Molts artistes hi vivien, d ’altres hi viatjaven i els que es quedaven aquí eren incessantment informats 
del que s ’hi produïa.

Aquest doble impacte —teatral i pictòric— va tenir incidències m olt diverses en l ’escenografia catalana. Si bé 
històricament la primera proposta de canvi va ser simbolista, concretament de la mà d ’Adrià  Gual, i la resta van  
entrar per l ’escletxa que el simbolisme havia obert, la que més va arrelar i va produir un m ovim en t més sòlid, 
ampli i significatiu va ser decorativista, fin s  al p u n t de constituir, jun tam en t am b el realisme perpetuat, la gran 
opció escenogràfica de les quatre primeres dècades del segle.

L ’escenografia realista ocupava, sense gaires concessions, els gèneres que podem agrupar com a teatre de prosa 
convencional —el sainet, l ’alta comèdia burgesa, el drama històric, etc.— entorn de companyies de prestigi com 
les d ’Enric o Jaume Borràs, Josep Santpere, Margarida Xirgu i, més tard, Enric G im énez i Maria Vila-Pius Daví, 
i d ’empreses que cercaven un rigor com el Sindicat d ’Autors Dramàtics Catalans instal·lat al vo ltant del 1912 
als teatres Espanyol i Eldorado. E l realisme, però dins d ’aquella branca més evolucionada que es desprenia suau
m ent del seu rigor igualment sota la influència dels primers «ismes» esmentats, presidia tam bé el drama d ’art, so
v in t am b incrustacions musicals. E l conrearen empresaris-directors d ’esperit selecte com A drià  Gual am b el seu 
Teatre ín tim  (malgrat que una bona part de les escenografies que s’hi van produir, i sempre en aquells casos en 
què el m ateix Gual n ’era l ’autor, eren simbolistes) i Lluís G raner am b les seves visions poètico-musicals a la Sala 
Mercè i els seus Espectacles i Audicions al Teatre Principal.

L ’escenografia decorativista, en canvi, va incorporar-se a l ’ample grup del que podríem anom enar generes d ’eva
sió i espectacle, hereus del realisme fantàstic de les comèdies de màgia i els balls i operetes d ’espectacle del segle X IX : 
la revista, el ballet, el teatre in fantil i, en certa manera, el gran espectacle de la vistositat que era l ’òpera.

Des de Pobertura dels seus primers teatres a la dècada inicial del segle, el Paral·lel barceloní va esdevenir un èm ul 
de les grans sales que Broadway, París o Berlín dedicaven als espectacles musicals d ’evasió. Les form es i els colors 
irreals, deformats o geometritzats del fauvisme, el cubisme i / art-déco, com també els eclèctics revivals —hel·lènics, 
perses, barrocs i del folklore propi—dels Ballets Russos, coneguts des del 1909 i vinguts a Barcelona a partir del 
1917, foren una fo n t extraordinària d ’idees per als escenògrafs inquiets d ’aquells anys: Joan Morales —el més genial 
de tots ells—, Josep Castells, el tàndem R am on Batlle-Emili Am igó, Manuel Fontanals, Rafael Pérez Barradas (bar
celoní d ’adopció) i, més tard, el gran E m ili Ferrer, Francesc Fontanals, Rafael Caseres, Joaquim Bartolí, el barceloní 
d ’adopció i f i l l  de pares catalans José Zamora A m adeu Asensi, Francesc Nel·lo Ventosa, R am on Trabal Altés, etc. 
Alguns d ’ells, com Ferrer, els Fontanals, Caseres o Nel·lo procedien de la il·lustració o de les arts decoratives i la 
seva llarga carrera escenogràfica va ser fonam enta lm ent in tu ïtiva  i autodidacta. A  través d ’ells, els escenaris s’om 
pliren d ’estilitzacions iròniques, deformacions caricaturesques, formulacions sintètiques i fantasies cromàtiques d ’un 
seguit d ’espais d ’evasió vinculats als generes esmentats. Entre ells sobresortiren les revistes que van patrocinar dife
rents empresaris de forta  iniciativa: Bayés al veterà Teatre Principal, convertit després de l ’incendi del 1917 en 
Principal Palace; Sugranyes al Còmic i Castells —tam bé escenògraf— a l ’O lympia i, un cop acabada la guerra, 
Kaps i Johan —els vienesos— a l ’Espanyol. També, però, les superproduccions de Rambal, els muntatges de teatre 
infantil de l ’empresa Canals al Rom ea i al Novetats durant el període 1917-1932, quasi sempre am b obres de Josep 
M. Folch i Torres, i algunes de les òperes del Liceu, especialment a partir de la temporada d ’òpera russa, el 1922.

Malgrat la seva hegemonia, el decorativisme escenogràfic no va ser Túnica opció reformista. Se’n van produir, 
també, d ’altres, encara que am b un arrelament menys intens, generalitzat o durador. Entre elles cal subratllar 
el simbolisme i l ’expressionisme.

El prim er va constituir per a A drià  Gual un programa rigorós plantejat de form a  realment profunda i unitària, 
incorporant a uns espais de gran contenció plàstica i escassesa d ’elements —perquè el seu contingut simbòlic hi circu-
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lés m illor— els drames m untats al seu Teatre ín tim , sempre sortits de la seva plom a o del gran repertori clàssic 
universal. A  partir del simbolisme, Gual va tenir intuïcions craigianes de les quals només va iniciar-ne el desenvo
lupament, que quedà després d'ell en una via morta. M olt més tard, els grans consolidadors catalans dels nous llen
guatges basats en l'espai, que realitzen la seva tasca durant les dues darreres dècades, recuperaran aquelles idees, 
però ja no entroncant am b Gual, sinó am b el desenvolupament que les mateixes idees van tenir a Europa .

Q uant a l'expressionisme, va ser tingut en compte, encara que d'una form a  relativam ent eclèctica, per dos escenò
grafs que, tot i captar-ne la intenció, van servir-se més dels paràmetres puram ent formalistes —desequilibris i ten
sions compositives, contrastos lumínics, etc.— que no pas dels d'una revoltada opció personal: R am on Batlle Gordó, 
en obres catalanes i diverses adaptacions del teatre europeu a la Gran Companyia Catalana contractada per l'em 
presari Canals, entre 1917 i 1932, i l'Angel Femandez Castanyer en obres similars muntades per l'Associació de 
Teatre Selecte cap a l'any 1930. Més tard A r tu r  Carbonell i Rafael Ricbard, alhora escenògrafs i directors de teatres 
de cambra que durant els anys quaranta i cinquanta, respectivament, van operar com a precedent dels posteriors 
grups de teatre independent, van incorporar, també, paràmetres expressionistes a textos del teatre europeu o americà 
contemporani. Carbonell tam bé va realitzar algunes incursions en el decorat volum ètric —igual que Trabal Altés 
o el valencià Gregori M unoz— i l'escenografia abstracta, que més tard es generalitzaria en molts muntatges corporis 
de l'esmentat teatre independent.

Un nou camp professional es va obrir als escenògrafs a l'inici del segle: el cinema, que en la seva primera fase 
va comptar a Catalunya, com a escenògrafs i /o  directors artístics, am b alguns dels noms clau de l'escenografia tea
tral: A larm a, Brunet-Pous, Gual, Morales, etc.

La pluralitat d'opcions que acabem de veure, unes més assumides que d'altres, la trobem tam bé en el panorama  
de conjunt de l'escenografia europea de les primeres dècades. Només per contextualizar històricament, a partir d'al
guns noms indiscutibles, les coordenades esmentades de la nostra escenografia, mencionem, sens dubte massa esque
màticament, el decorativisme de Léo BaksU Alexander Benois, o de molts pintors europeus de l'escola de París; el 
simbolisme de molts muntatges de Max Reinhardt; l'expressionisme dels alemanys Ludw ig Sievert i E m il S tem  
o el nord-americà Robert E dm ond Jones, el constructivisme dels russos Malèvitx, Tatlin o Alexandra Exter i les 
estilitzacions dels francesos ]ean Hugo, Cassandre o Christian Bérard. En resum, els estils presents durant aquest 
període al nostre teatre, tant si adoptaven form es més figuratives com si, al contrari, aquestes eren més metafòriques, 
cercaven una intensificació de les harmonies plàstiques i de l'expressivitat. Tendien a I'estilització, a la condensació, 
a la desproporció i al suggeriment per evitar que l'espectador quedés atrapat en la reproducció descriptiva i perquè 
pogués, així, evocar millor, am b la pròpia imaginació i sensibilitat, uns espais a la vegada reals i poètics.

Aquesta im portant reforma, que derivava d 'un trencament am b les premisses plàstiques del realisme, no implica
va, però, un abandó de les coordenades tècniques de l'escenografia tradicional. Simbolista, decorativista o expressio
nista, l'escenografia seguia basant-se —excepte progressives excepcions vers la recuperació dels espais sim ultanis i cor
poris medievals— en el vell sistema dels telons i de les diferents peces bidimensionals pintades, penjades o bé plantades 
sobre l'escenari. Caldrà arribar als darrers anys cinquanta perquè, al voltant del teatre independent, s'iniciïn uns 
veritables canvis en l'enfocament tècnic i estructural de l'escenografia, que maduraran al llarg dels anys seixanta 
vers nous i més revolucionaris plantejaments de l'espai escènic.

Cal parlar, també, d 'un  fenom en  im portant que es produeix per prim era vegada —almenys d 'una fo rm a  
sistemàtica— durant aquest període: la incorporació d'artistes plàstics, especialment pintors, al m ón de l'esceno
grafia, m otivada per raons de renovació. En efecte, davant l'estancament a què estava arribant l'escenografia 
realista, ja  a la darreria del XIX homes com Paul Fort i Lugné-Poe, als quals avia t s'afegiria Jacques Rouché, ha
vien reaccionat, a París, estrenant les seves produccions am b els anomenats «decorats artístics» dels pintors d 'avan t
guarda, aleshores sobretot simbolistes i pre-fauvistes: Denis, Sérusier, Bonnard, Vuillard, Toulouse-Lautrec, Detho- 
mas, Ronsin, Munch, Valtat, etc. Poc després, les experiències més interessants d'aportació d'artistes plàstics a 
l'escenografia les van protagonitzar Max Reinhardt a Berlín —qui treballà, entre d'altres, am b  M unch— Meyer- 
hold a Moscou, am b  Sapounov, Sudeikine, Doboujinski, G olovine i Egorov, i, sobre tot, els Ballets Russos de Diag- 
hilev, establerts a París entre 1909 i 1929. E l segon pas im portant el donarien, a Moscou, Meyerhold, Taïrov i 
Vakhtangov, en obrir el pas a la intervenció dels constructivistes Exter, Jakoulov, Popova, Rodtchenko, Vesnine, 
Stepanova i N ivinski.

En un prim er període, Diaghilev, desitjós de plantejaments agosarats i vitals, va recórrer a un  grup de joves,
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pintors extraordinàriam ent dotats, dels cercles de Sant Petersburg, per a Vaventura de la conquesta del públic  
occidental. Els deliris form als, els atrevim ents compositius, les sensualitats cromàtiques —riques en valors dram à
ticam ent expressius— i les referències tem àticam ent exòtiques de Bakst, Benois, Roerich, etc., van sacsejar fo r ta 
m ent el m ón teatral, d 'una manera m olt més intensa de la que ells havien previst. En un segon m om ent, a partir  
de 1914, i fr u i t  de l'im peratiu m ateix de renovació teatral, D iaghilev va buscar nous col·laboradors plàstics entre 
els joves pintors europeus concentrats a la capital francesa, que constituïen la posteriorm ent anomenada Escola 
de París. E l prim er va ser, precisament, un català: Josep M. Sert, el 1914. De seguida seguiren, entre un nombrós 
grup de pintors establerts a París, altres catalans com Picasso (1917), si ens lícit d'incloure'l com a català d'adopció, 
i, poc després, M iró (1925) i Pere Pruna (1926).

A ixí, per via franco-russa trobem les primeres experiències d'artistes plàstics catalans en el m ón del teatre, expe
riències que de seguida es multiplicaren en ser sol·licitats molts altres artistes del nostre país per altres im portants  
empreses i companyies teatrals, coreogràfiques i operístiques d'enllà de les fronteres.

Un any després del prim er treball teatral de Pruna a París, Salvador Dalí, de les m ans d 'Adrià Gual i Margari
da Xirgu, iniciaria a Barcelona una doble incursió en el m ón del teatre, que es prolongaria fin s  al 1961 am b  
una desena de muntatges diferents estrenats a N ova York, Detroit, Rom a, Madrid, Londres i Venècia. I  a partir  
dels anys trenta, diferents companyies catalanes i estrangeres van dem anar la col·laboració de pintors, arquitectes, 
escultors i il·lustradors catalans, que hi van desenvolupar una activita t en uns casos més regular i en altres més 
puntual. Fins als anys cinquanta hi trobem Joan A m at,, Marià Andreu, Lola Anglada, E m ili Bosch Roger, R a 
m on Calsina, R am on  de Capmany, A n to n i Clavé, Esteve Francès, Carles Fontserè, Francesc d'Assís Galí, E m ili 
Grau Sala, Joan Junyer, Bartomeu Llongueras, M anuel M untanyola, X av ier Nogués, August Puig i Joan Vila 
«d'Ivori». Cal destacar especialment, dins d'aquest període, l'experiència llargament i ín tim a m en t vinculada al 
teatre de Marià Andreu. La seva obra, realitzada en la seva totalitat a l'estranger (París, Londres, Milà, Montecar
lo, Straford-on-Avon, etc.), entre 1935 i 1955 se situa en una síntesi personal'entre premisses decorativistes i expres
sionistes, oberta ja  de ple als nous camins de l'espai escènic.
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BIOGRAFIES

Adrià Gual Queralt
Barcelona, 1872 - 1943

Josep Castells Sumalla
Barcelona, 1883 - 1969

Fou el gran renovador de l’escena 
catalana des de la seva múltiple acti
vitat d’autor teatral, director, escenò
graf, actor i pedagog.

1888 — El coneixement de l’art 
europeu que li proporciona l’Expo
sició Universal de Barcelona conso
lida el seu incorformisme, que aviat 
se centrarà en el teatre, el qual fre
qüenta des de molt petit, com a es
pectador, al Romea i al Liceu.

1892 — Inicia la seva connexió 
amb el grup modernista de Rusinol, 
Mir, Morera, etc. Se sent atret per 
M aeterlinck, Debussy, Beaudelaire, 
Niestzche, Verlaine i els pre-rafaelites 
i es relaciona amb l’incipient movi
ment wagnerià. Treballa a la litogra
fia del seu pare.

1893 — Inaugura els seus «drames 
interns» amb La Visita, obsessionat 
per la màxima simplicitat. H i segui
ran Morts en v ida , L luna de neu, etc.

1895 — Trobada amb Josep M. 
Sert a l’Acadèmia Borrell de Dibuix 
i Pintura.

1896 — Nocturn, andante morat, 
obra mai no representada, de la qual 
il·lustra gràficament l’escenari; és el 
seu manifest per un teatre simbolis
ta, síntesi de la paraula, la música i 
el color, i per un absolut rigor en la 
cura de tots els detalls.

1897 — Inaugura el Teatre íntim  
amb Silenci, al Teatre Líric, amb una 
funció de rigorosa invitació. L’any 
següent amb M. U trillo  munta Ifigè- 
nia a Tàurida als Jardins del Laberint. 
El Teatre íntim  suposava una doble 
síntesi: la del teatre català i l’estran
ger, que dóna a conèixer, i la del dra
ma i la música.

1899 — Urgellès i Junyent realit
zen els seus projectes escenogràfics 
per a L ’alegria que passa i Blancaflor, 
respectivament. Enric Granados ini
cia la seva col·laboració amb Gual. 
Confia a Alarma l’escenografia de La 
Culpable, obra amb la qual el Teatre 
íntim  es presenta al públic. Tots tres 
escenògrafs col·laboraran sovint amb 
ell.

1901 — Se’n va a París per establir 
«contacte amb moltes coses pres
sentides». Freqüenta els muntatges 
d ’Antoine, Lugné-Poe i Gémier i els 
seus amics Gosé, Picasso, Brossa, An
glada Camarasa, A lbéniz i altres.

1903 — D otze noves sessions del

Teatre íntim , ara instal·lat al Teatre 
de les Arts. Entre elles, estrena del 
seu Misteri de dolor. Les seves esceno
grafies oscil·len eclècticament entre 
el simbolisme i el naturalisme, amb 
un decantament clar vers el primer.

1904 — Inici de la col·laboració 
amb Lluís Graner, del qual dirigeix 
artísticament les Visions Poètico- 
Musicals a la Sala Mercè i els Especta
cles i A udicions  al Principal (1905- 
1907), una de les experiències cabdals 
del teatre modernista català amb la 
col·laboració escenogràfica de Vilo
mara, Alarma, Junyent, Brunet-Pous 
i Castells, sovint seguint les idees 
d’espai escènic de Gual.

1908 — D irector de la N ova Em 
presa de Teatre Català, instal·lada al 
N ovetats i, el 1909, al Romea. Fites 
im portants ioren El som ni d ’una n it 
d ’estiu, Gal·la Placídia i l’hom enat
ge a Guimerà.

1910 — D irector del Teatre de la 
N atura, a Figueres. H i seguiran, en 
anys successius, les edicions als bos
cos de la Garriga i Sabadell.

1912 — Presenta al T eatro de la 
Princesa, de Madrid, el seu cicle his- 
tòrico-teatral El geni de la comèdia, 
antologia del teatre des de Grècia a 
Molière.

1913 — Funda l’Escola Catalana 
d’A rt Dramàtic, que més tard s’ano
menaria Institut del Teatre. A par
tir d ’aquest any, els seus muntatges 
teatrals comptaran amb els seus dei
xebles. Schum ann en el vell casal, Els 
pastors en revolta i Les filoses atorguen 
un alt valor plàstic als moviments 
dels actors. D irector artístic de Bar- 
cinógrafo, productora pionera del ci
nema català. Q uant a la escenogra
fies de cinema, col·labora amb Joan 
Morales, que esdevindrà igualment 
el principal realitzador —i de vega
des projectista— de les seves esceno
grafies teatrals.

1917 — Tres sessions a Eldorado 
dedicades a la farsa molieresca amb 
les quals s’instaura a Catalunya l’es
cenografia «de cambra»: cortinatges 
closos i una mínima reproducció es
cenogràfica al fons.

1920 — Presenta al Teatre Goya la 
seva Trilogia de l ’amor, on aprofun
deix l’estilització del realisme: Fran
cesca del R ím in i, Rom eo i Julieta i 
Tristany i Isolda.

1923 — N om ena M. Vilomara di
rector dels ensenyaments d ’esceno
grafia de l’ECAD. El Museu del Tea
tre, iniciat l’any 1912 per Marc Jesús 
Bertran, s’incorpora a l’ECAD. Gual 
n ’és director.

1926 — Confia a Salvador Dalí 
l’escenografia de Les forces de l ’am or  
i de la màgia.

1929 — O rganitza a Barcelona el 
Congrés de la «Société Universelle 
du Théâtre» i l’Exposició Internacio
nal del Teatre, que va com portar una 
extraordinària obertura al coneixe
ment de l’escenografia europea.

1930 — Javier, al Liceu, consolida 
les seves aproximacions a Craig des 
dël simbolisme, que prosseguirà fins 
al seu projecte per a un Ham let, del 
1940. La seva recerca escenogràfica, 
però, no és recollida per ningú, si ex
ceptuem A rtur Carbonell que la tin
drà parcialm ent en compte.

1899 — A prenent al taller de So
ler Rovirosa, intim a amb Junyent 
amb qui realitza una volta a Espa
nya, en la qual recull idees per als seus 
futurs muntatges, com La Dolores i 
Carmen.

1900 — M ort Soler, passa al taller 
de Moragas i Alarma, dels quals se 
separa per discrepància de parers so
bre la perspectiva. A 17 anys l’Esco
la de Llotja el proposa com a profes
sor de perspectiva, càrrec que no 
accepta.

1902 — Prim er decorat signat: 
Fructidor, d’Ignasi Iglésias, al Teatre 
de les Arts.

1907 — Perot lladre, d’Apel·les Mes
tres, als Espectacles i Audicions G ra
ner, del Principal.

1910 — Viatges a Viena i Madrid 
a compte dels empresaris dels teatres 
Còmic i N ou, per veure operetes i 
comprar-ne els drets de traducció 
i muntatge, dels quals assumeix l’es
cenografia: La viuda alegre, La p r in 
cesa del dòlar, etc.

1913 — S’incorpora al N ovetats i 
al Tívoli. Amb l’escenografia de La 
m ala sotnbra, dels germans Alvarez 
Q uintero, inicia els decorats d’inte
rior vistos des de l’exterior i utilitza 
per prim era vegada l’efecte de pluja 
en un escenari català, que perfeccio
na l’any següent amb l’estrena de Ma- 
ruxa.

1915 — L’escenografia de Plàstic 
Films el consagra com a mag dels 
efectes espectaculars.

1916 — A m b el seu soci Alfons 
Santacruz fa l’escenografia de La D o
lores, de Bretón, al Liceu. Castells 
aporta la gran tècnica dibuixística, 
Santacruz el color. Seguiran altres 
òperes per al Liceu: Sapho, II mona- 
co nero, E l caballero de la rosa, Inter- 
mezzo, etc., fins a les temporades 
d ’òperes russes iniciades el 1922: La 
hija de la nieve, Boris G odunov, Kbo- 
vantchina, Sadko...

1925 — C onstrueix el grandiós 
Teatre Circ O lym pia, que inaugura 
amb Napoleónicas, superespectacle en 
el qual l’ajuda el seu nou soci, Àngel 
Fernàndez. U tilitza el prim er ciclo- 
rama instal·lat a C atalunya i hi 
col·loca una pista aquàtica. Tenen el 
taller al carrer de les Tàpies, al cos
tat de los tallers també im portants en 
aquell m om ent: el de Bulbena i Gir-
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bal i el de Valera i Campsaulines. 
L’any següent renova l’èxit amb Kos- 
mopolis. Viatja sovint, per recollir 
idees, a N ova York, Londres, París 
i Berlín. En aquesta ciutat fa l’esce- 
nografia de Terra Baixa de G uim e
rà. Va a l’Havana i Mèxic, on munta 
La ermita, la fu en te  y  el río, de Mar- 
quina (1927).

1929 — Amb Las Golondrinas ini
cia una llarga dedicado a sarsueles 
i operes espanyoles al Liceu, que 
esdevenen gairebé una especialitat 
seva: Maria del Carmen, Encía d ’Uriac, 
Balada de Carnaval, D oña Francis- 
quita, La Verbena de la Paloma, 
Goyescas, etc. Moltes són d ’Amadeu 
Vives, amic d ’infància del qual havia 
presentat Bohemios al Real de Ma
drid. Treballa, també, per l’Amèri- 
ca Llatina. Les seves escenografies es 
caracteritzen sempre per un exaltat 
sentit del color amb intencions de ve
gades expressionistes però quasi sem
pre estrictam ent decorativistes.

1940 — G ran perspectivista, aca
bada la guerra opta pel magisteri a 
l’Institut del Teatre, però la plaça és 
atorgada a Mestres Cabanes. D urant 
la dècada dels quaranta dirigeix les 
instal·lacions tècniques de nom bro
ses sales de cinema arreu d ’Espanya.

1949 — Reprèn les tasques esceno
gràfiques fins al 1952, vinculat a la 
Com panyia T itular Catalana del 
Teatre Romea.

1961 — El Museu de l’A rt Escènic 
de l’Institut del Teatre inaugura una 
exposició homenatge a la seva obra.

Joan Morales Mas
Barcelona, 1884 - 1945

1904 — Fill de família benestant, 
cosí de la Lola Anglada, pot viatjar 
sovint per Europa, especialment a 
París. Aviat es fa notar la perfecció 
dels seus dibuixos al natural, sobre
to t de places i carrers. La revista Ca
talunya A rtística  en publica un. En
tra al taller d ’Alarma.

1908 — Primeres incursions esce
nogràfiques en el cinema: Terra Bai
xa i G uzm dn  el Bueno , dirigides per 
Fructuós Gelabert. Es baralla amb 
Alarma i treballa al taller de Brunet 
i Pous, un dels més im portants tàn
dems professionals del període, als lo
cals del N iu Guerrer.

1910 — Prim era escenografia tea
tral coneguda: Teodora, al Principal.

1914 — Col·laboració amb Gual 
per a l’escenografia de moltes pel·lí
cules de Barcinógrafo: Un dram a de 
amor, M isteri de dolor, La G itanilla, 
El alcalde de Zalamea, etc. En enda
vant m olt sovint s’encarregarà de la 
realització escenogràfica dels projec
tes i croquis teatrals d ’en Gual.

1915 — Fantasmas, de Linares Ri- 
vas, al Romea. M unta taller propi al 
carrer Perecamps.

1917 — Espectacle de Grandes Es- 
trellas de las Varietés a Eldorado.

1920 — Participa, amb Vilomara i 
Alarma, a la revista Chauffer... al Pa- 
lace! de Ferran Bayes, al Principal. 
Col·labora amb els Tallers Madale- 
na, especialitzats en la realització de 
decorats de lloguer.

1925 — S’associa amb Alfred Asen- 
si, antic tram oista i ara ja empresari 
—juntament amb Manel Sugranyes— 
del Teatre Còmic i munten un taller 
escenogràfic a la Porta de Santa Ma- 
drona, que serà referència obligada 
de totes les grans revistes del Paral·lel 
i realitzarà un continuat intercanvi, 
d ’idees i materials, amb nombroses 
produccions parisenques, especial
ment les del Folies-Bergère de l’èpo
ca de Max Weldy. Bartolí n ’assumeix 
la prom oció comercial i Morales la 
direcció artística. Són oficials del ta
ller: Emili Bosch Roger, Salvador Sa- 
batés i, més tard, Ramon López Mu- 
noz. Aviat hi entren com a aprenents 
Isidor Bea, Rafael Caseres, Amadeu 
Asensi —fill d’Alfred— i Frederic Ta- 
lens. Kiss-me és un dels primers grans 
èxits, al Còmic. Seguiran Yes-Yes, 
O ui-O ui, Joy-Joy, etc., en les quals

també participen Erté i els tàndems 
Castells-Fernandez i Batlle-Amigó.

1926 — Estreta col·laboració amb 
Gual a les sessions del Teatre íntim  
al Colisèum Pompeia. Entre elles rea
litza, reinterpretant-lo escenogràfica
ment, un projecte de Dalí per a la Fa
mília d ’Arlequí.

1927 — La caravana perduda, amb 
figurins de Ricard Canals, marca 
l’inici d’una llarga vinculació a la 
Companyia Vila-Daví, al Romea i 
Novetats, tant en obres dramàtiques 
com en espectacles per a infants.

1929 — U n teatrí seu de tema mo- 
resc guanya la medalla de plata a l’Ex
posició Universal de Teatre de Bar
celona.

1930 — Treballa fins a l’any 1936 
per a diversos teatres de Madrid, Va
lència i Barcelona, especialment en 
sarsueles anodines, al Còmic (Con el 
pelo suelto, Lo que enseñan las muje
res, etc.) per a les quals realitza sump
tuoses escenografies d’estil déco.

1938 — Divideix la tasca entre els 
tallers comunals instal·lats al Palau 
de l’Agricultura de M ontjuïc i el ta
ller del Liceu, que comparteix amb 
Ram on Batlle, dedicats per separat a 
les grans sarsueles que s’hi produei
xen durant la guerra. D ’ell són, en
tre d ’altres, La Revoltosa i Agua, azu
carillos y aguardiente.

1940 — Destruït el seu taller per 
un bombardeig, s’instal·la en un al
tre situat al carrer Carretes.

1941 — D edicado als decorats 
d ’òpera del Liceu: La Favorita i Tu- 
randot.

1944 — Amb Amadeu Asensi dis
senya els 29 decorats de l’adaptació 
teatral de Rebeca, produïda per En
ric Rambal al Romea.

Morales ha estat el més gran explo
rador que ha tingut mai l’escenogra
fia catalana de les possibilitats dramà
tiques i plàstiques generades per les 
distorsions i amplificacions de la fi
gurado  realista. A les seves línies, 
agosarades i violentes, cal afegir la ri
quesa de matisos i contrastos de la 
seva gamma cromàtica, al servei d’un 
màxim d ’expressivitat i decorati- 
visme.

Ángel Fernández Castanyer
Barcelona, 1889-1932

1923 — Després d ’uns anys com a 
alumne de Jaume Pahissa, figurinis
ta i pare del com positor hom ònim , 
i com a aprenent del taller d’Alarma, 
s’associa amb Castells, amb el qual 
col-labora en les operes del Liceu, on 
realitza la portada del programa de 
la tem porada 1923-24. Comença la 
seva dedicado a les revistes del Tea
tre Còmic: Barcelona a rodolins, Ric- 
Ric, Yes-Yes, etc.

1925 — Intermezzo, de R. Strauss, al 
Liceu, i el superespectacle Napoleó
nicas a l’Olympia. Col·labora, igual
ment, a les revistes del Principal Pa- 
lace i el Nou, entre les quals destaquen 
C harivari i Coktailes, amb textos de 
Sagarra i d’altres.

1927 — S’instal·la a París, on rea
litza escenografies per al cinema i per 
als espectacles de dansa de Teresina 
Boronat.

1929 — Èxit de la Hyper-revue 
Museum. Amb els seus-germans Joan 
i Claudi funda l’Associació de Tea
tre Selecte, de caràcter amateur, base 
de la futura F.E.S.T.A. Fins a la seva 
mort prematura serà l’escenògraf ex
clusiu de totes les seves produccions 
—unes vint-i-cinc— tot revelant una 
marcada tendència a Pexpressionis- 
me i al desenvolupament de propos
tes antinaturalistes, que el situen com 
un dels escenògrafs més avantguar
distes del país. Destaquen Una ago
nia, de P. Bertrana al Romea i Peter’s 
Bar, de R. Vinyes al Nou.

1930 — La seva escenografía de 
Era un home!, de Max Deauville, és 
comentada a revistes teatrals interna
cionals.

Entre els escenògrafs que ell va for
mar durant els darrers anys trobem 
Ramon López M uñoz i Ricard 
Arenys, que en van heretar la valen
tia en els procediments al servei de 
l’expressió i del suggeriment.
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Lluís Masriera Rosés
Barcelona, 1872 - 1958

1889 — Nascut en una família de 
prestigiosos orfebres i pintors (el seu 
pare Josep i sobretot el seu oncle 
Francesc) que conreen el preciosis
me postfortunyià, completa la seva 
formació de pintor, argenter, orfebre 
i esmaltador a París, Londres i Gine
bra, fins a participar, des de l’any 
1896, en exposicions de Belles Arts 
a Madrid, París, Buenos Aires, San 
Francisco, etc. Aviat arribarà a ésser 
el més dotat incorporador català de 
l’estil art-nouveau al disseny de joies 
i esmalts i un fervent addicte a la 
branca esteticista del modernisme.

1909 — Interessat en els planteja
ments teatrals de Fuchs i Erler al 
Kunster Theater de Munic, dissenya 
un H am let de gran economia com- 
positiva que l’acosta als planteja
ments escenogràfics del simbolisme.
. 1912 — H ereta del seu pare l’es- 

tudi-taller del carrer Bailèn, amb apa
rença de temple grec, on sovint s’ha
vien realitzat vetllades artístiques, 
musicals, literàries i funcions d’om 
bres xineses que ell animava.

1921 — Funda la C om panyia Be- 
lluguet, constituïda per familiars i 
amics, un dels grups teatrals més in
novadors del país, que estrena els seus 
propis textos i d’altres, tant d ’autors 
clàssics com avantguardistes. Les ses
sions s’anomenen «de teatre impres
sionista» i per a elles realitzarà un 
conjunt d’escenografies sorprenents 
per la novetat, la imaginació i el ca
ràcter experimental del seu planteja
ment, sempre a la recerca de la per
fecta harm onia entre línies, llum, 
color i moviment. La prim era sessió 
im portant presenta O karu, conjunt 
d ’estampes japoneses i E l retaule de 
la flo r , amb una escenografia que in
corpora al teatre les formes de la pin
tura medieval. U na posició similar 
—amb referents formals diferents— 
es trobarà a Els tapissos de Maria Cris
tina  (1923) i Els vitralls de Santa R ita  
(1926).

1923 — Davant del creixent èxit de 
públic, amplia el petit escenari (una 
tarim a sota una arcada del seu estu
di) transformant-lo en una escena de 
compartiments: el teatre tríptic, on 
els espais laterals comenten, reforcen 
o preparen l’acció desenvolupada a 
l’espai centra], més gran que els al
tres.

1925 — La seva escenografia de 
Sota l ’ombrel·la, inspirada en el seu 
quadr e L ’ombrel·la japonesa, de 1920, 
guanya un G ran Prix a l’Exposició 
A rts Déco de París. La maqueta, 
igual que la de Els tapissos de Maria 
Cristina, és sol·licitada per la In ter
national Theatre Exposition  de Nova 
Y ork, on serà presentada.

1930 — Els seus muntatges com a 
director i escenògraf valen a la C om 
panyia el Gran Premi de la Federa
ció Internacional de Societats Ama
teur a Lieja. La revista parisenca Jeux, 
Tréteaux, Personages, entre moltes 
d ’altres estrangeres, fa un estudi de 
la seva obra escenogràfica. Rep elo
gis de Lugné-Poe, Gaston Baty, Tris- 
tan Bernard, Firmin Gémier i Simon 
Lissim. En retornar a Barcelona se li 
fa un homenatge presidit per Puig i 
Cadafalch, Apel·les Mestres, Cardu- 
nets i Casas Carbó.

1935 — Èxit de Les Gàrgoles de la 
Seu, un dels darrers muntages abans 
del parèntesi de la guerra.

1940 — Acabada la guerra, la Com
panyia reapareix amb el nom de Tea- 
tro de los Artistas, amb repertori cas
tellà, que actua ininterrompudam ent 
fins al 1948.

1954 — Publica Mis memorias.

Ram on Batlle Gordó
Barcelona, 1894 - 1973

1908 — E ntra al taller de Brunet i 
Pous, que havien estat deixebles de 
Soler Rovirosa. S’hi estarà durant 
deu anys, que alternarà amb els es
tudis a Llotja.

1911 — Amb La n it de reis és pre
miat en un concurs d’aprenents d ’es
cenògraf al Centre de Lectura de 
Reus.

1912 — Prim era escenografia, per 
a La banda de bastardia, al Teatre de 
la Joventut A utonom ista Catalana.

1918 — S’associa amb Emili A m i
go fins al 1932. Amigó era, ales
hores, oficial al taller de Salvador 
Alarma, on aportava els seus dots de 
colorista i especialista en escenogra
fies de jardins i paisatges. Fins al 1932, 
assumeix la direcció artística de la 
G ran C om panyia de Teatre Català 
prom oguda per l’empresari Josep 
Canals —prim er al Romea i després 
al N ovetats— i dirigida, successiva
m ent, per Enric G iménez, Josep 
Pous i Pagès, Joaquim M ontero, etc. 
La quasi totalitat dels muntatges són 
obra seva. O bres de Sagarra, Pous i 
Pagès, Millas Raurell, Carles Solde
vila, etc., com també la totalitat de 
les estrenes de Folch i Torres i de J. 
Canigó en les sessions per a infants, 
caracteritzades per l’abundància de 
canvis escenogràfics de gran fantasia. 
Serà també l’assessor escenogràfic de 
la Com panyia Maria Vila-Pius Daví.

1922 — Excepcionalment, i en aten
ció a la posició pionera d’Adrià Gual, 
realitza els esbossos d’aquest p e r a 
una de les sessions del Teatre ín tim  
a l’Orfeó Gracienc. Tornarà a fer-ho 
l’any 1930 amb Javier, al Liceu. Mai 
més no voldrà actuar com a simple 
realitzador, posició que considerarà 
contrària a í ’expressió de la pròpia 
personalitat.

1923 — Inici de la primera etapa de 
col·laboració amb les òperes del Li
ceu: Khovantchina. H i seguiran, fins 
al 1926, les tam bé russes El tsar Sal- 
tan, La c iutat invisible de K itej i La  
n it  de maig. A dm irador fervent de 
Bakst per les seves audàcies crom àti
ques i de Soler Rovirosa pel seu ri
gor constructiu.

1924 — E ntra al seu taller, com a 
aprenent, Rafael M óra, el seu col·la
borador més íntim, que seguirà al seu 
costat fins al 1962, en què Batlle es 
retira de l’escenografia. Altres apre

nents, de perm anència més efíme
ra, seran Avel·lí A rtís-Gener i M ar
tí Bas.

1928 — Els fracassats, de Lenor- 
mand, al Novetats, evidencia la seva 
adscripció als plantejam ents expres
sionistes que confirmaran, l’any se
güent, L ’agulla roja, l’any 1933 El 
petó davan t del m ira ll i La Passió, i 
el 1936 Om bres del port.

1932 — M ort Àngel Fernàndez, 
esdevé escenògraf habitual de l’Asso
ciació de Teatre Selecte.

1934 — Judes Iscariot revela el seu 
interès per la síntesi de volums neu
tres i llums canviants operada per 
G ordon Craig.

1938 — Realitza La fa m ,  de Joan 
O liver, al Polioram a i diferents sar
sueles al Liceu.

1945 — Segona etapa d ’òperes 
al Liceu. A M anon  seguiran, fins al 
1952, Samsón y  Dalila, Tannhàuser, 
Rigoletto, La Boheme i Cavalleria rus- 
ticana.

1946 — Inici de la seva col·labora
ció amb Alejandro Ulloa, per al qual 
farà nombroses escenografies desti
nades a Madrid, a les diverses gires 
i al Teatre Calderón de Barcelona: 
Cyrano de Bergerac, R om eo y  Julieta, 
H am let, La vida  es sueno, D on Juan  
Tenorio, E l divino  impaciente, etc. So
vint recorrerà al decorat de cambra, 
amb aplics de gran vigor expressiu.

1949 — L ’hereu i la forastera és una 
de les diverses incursions en el tea
tre de Sagarra.

1958 — Escriu uns inèdits Concep- 
tos de la escenografia que juntam ent 
amb les seves Notes autobiogràfiques 
del 1960 revelen la seva obertura a 
nous llenguatges i la seva obsessió per 
l’obra ben feta. En aquesta mateixa 
època escriu el seu estudi Q uinze anys 
de Teatre Català, referit al període 
1917-1932.

1960 — Lonhengrin, al Liceu, re
presenta una notable aportació a l’es
cenografia sintètica.

Batlle va conrear igualment, amb 
freqüència, el disseny dels cartells i 
dels programes de les produccions 
per a les quals treballava i fou molt 
sol·licitat per a tasques parascenogrà- 
fiques.
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M anuel Fontanals M ateu
M ataró 1893 - 1972

Em ili Ferrer Espelt Barcelona 1899-1970

Francesc Fontanals Mateu M ataró 1900 - Barcelona 1968.

1914 — A rriba a Barcelona proce
dent de París on el seu pare —un im
portant ebenista— havia instal·lat la 
família. A París M anuel havia co
mençat a desenvolupar les seves fa
cultats plàstiques en el camp de les 
arts decoratives. A Barcelona ingres
sa a l’acadèmia de Francesc Galí, tre
balla al taller d ’arquitectura de Puig 
i Cadafalch i realitza diverses tasques, 
entre elles els plafons decoratius del 
Cafè Canaletes.

1917 — La princesa que se chupaba 
el dedo, una escenografia autodidac
ta, marca l’inici de la seva col·labo
ració amb Gregorio M artínez Sierra 
per als muntatges del T eatro Eslava 
de Madrid, que continuarà amb tres 
muntatges més l’any 1919. La col·la
boració amb M artínez Sierra, per al 
qual realitza moltes escenografies, 
durarà fins a l’any 1929, en què s’es
trena Triángulo  al T eatro Infanta 
Beatriz. Simultàniament, des del 1917 
és el principal il·lustrador dels llibres 
de l’Editorial Estrella, dirigida pel 
mateix Martínez Sierra. També il·lus
tra programes i cartells teatrals, so
vint al voltant de la imatge de Cata
lina Barcena, prim era actriu de la 
companyia.

1919 — Viatja per A lemanya on 
coneix els muntatges de Max Rein- 
hardt a Berlín, que l’acaben de decan
tar cap a l’escenografia.

1921 — D on Juan de España és una 
de les seves realitzacions més exito- 
ses, on revela l’opció per una esce
nografia d ’intensos cromatismes i de 
figuració sintètica. El Pavo Real, del 
1922, ratificava l’opció per les har
monies crom àtiques al voltant d ’un 
color dom inant. Am b ell, a la com
panyia de M artínez Sierra col·labo
raren tam bé el barceloní d ’adopció 
Rafael Pérez Barradas i Sigfrid 
Burman.

1923 — Fa els decorats de l’estre
na de D oña Francisquita per al Tea
tro  Apolo de Madrid.

1925 — Al Teatre de l’Exposició 
de les A rts Decoratives de París i per 
a la companyia de Jaum e Borràs fa 
l’escenografia de cinc obres fonamen
tals del teatre català: El místic, Lo  
ferrer de tall, Les garses, Mossèn Janot i 
Terra Baixa.

1926 — A Milà dirigeix el grup de 
teatre experimental II Convegno, per

al qual, a més fa les escenografies 
d’obres de Goldoni, Pirandello, Le- 
norm and, O strow sky i d’altres.

1929 — Col·labora artísticament 
amb l’Exposició Internacional de 
Barcelona i especialment en el dis
seny del Poble Espanyol, en el qual 
realitza múltiples diorames de les di
verses capitals de l’Estat. Per als Ba
llets Espanyols d’A ntonia Mercè «La 
Argentina», a l’Opera-Com ique de 
París, fa amb N éstor l’escenografia 
de Triana, d ’Albéniz.

1933 — Escenografia de l’estrena 
barcelonina de Bodas de Sangre, al Po
liorama, que marca l’inici de la seva 
col·laboració amb García Lorca. 
Tam bé realitza figurins per a La Za
patera prodigiosa, al Teatro Avenida 
de Buenos Aires.

1934 — García Lorca decideix subs
titu ir el p in tor toledá A lberto per 
Fontanals, per a l’estrena de Yerm a  
al T eatro Español de Madrid.

1935 — Escenografies i figurins de 
la versió de García Lorca de La D am a  
boba, de Lope, a Madrid, i de l’estre- 
na de D oña Rosita la Soltera, al Prin
cipal Palaçe de Barcelona.

1936 — Decorats per al grup Nueva 
Escena dirigit per Rafael A lberti, M. 
Teresa León i d’altres. Escenografia 
de la pel·lícula Bohemios. G ira tea
tral a f’ Amèrica Llatina, amb la com
panyia de Josefina Díaz. S’instal-la a 
Mèxic on es casa i viu fins a la seva 
m ort, dedicat fonam entalm ent a la 
decoració d’interiors i a l’escenogra- 
fia cinematográfica per a pel·lícules 
de María Félix, D olores del Río i 
Cantinflas, i és el més estret col·la
borador artístic dels films de l’Indio 
Fernández^

1946 — Es soci fundador de 1’Aca
demia Mexicana de Ciencias y Artes 
Cinematográficas.

1949 — L’escenografia de la pel·lí
cula La Malquerida  li com porta un 
dels diferents premis Ariel que va ob
tenir al llarg d’una carrera escalona
da de mostres de reconeixement pú
blic.

L ’estret tàndem que van form ar Fer
rer i Fontanals perm et, malgrat les 
tasques assumides individualment 
abans de la seva unió, de tractar-los 
conjuntam ent en una mateixa bio
grafia professional.

1914 — Igual que el seu germà Ma
nuel, Francesc arriba a Barcelona, 
procedent de París. Aviat col·labo
rarà en revistes il·lustrades com Vi- 
rolet, E l Be Negre i Destino, en les 
quals firma dibuixos intuïtius i refi
nats sota els pseudònims de Soka, 
O ka i Jip, respectivament. Freqüen
ta Josep M. de Sagarra i Josep Planas, 
amb els quals form a el grup d’Acció 
Catalana, del qual també formen part 
els dibuixants Tísner i Castanys.

1917 — Ferrer, excel·lent il·lustra
dor ja a 18 anys, fa la coberta del pro
grama dê  la tem porada del Liceu 
1917-18. Es alumne de Francesc Galí 
a l’Escola Superior de Bells Oficis, on 
coneix els germans Fontanals. L ’any 
següent inicia la relació amb D ’A c í  
d ’Alia, el principal testimoni del seu 
estil sumptuós i hedonista inspirat en 
el crom atisme i els motius orienta
listes dels Ballets Russos.

1922 — Llarg període de Ferrer a 
M adrid, on il·lustra Blanco y  Negro 
i altres publicacions, i col·labora amb 
el teatre de revista de la capital i amb 
la com panyia de Gregorio M artínez 
Sierra. D urant aquests anys, amb l’ar
quitecte Francisco Urcela, decora el 
Teatro Victoria Eugènia de Sant Se
bastià. L’any 1925 és prem iat a 
l’Expo de les A rts Decoratives de 
París.

1931 — El titellaire Ezequiel Vi- 
gués «Didó» torna de París i Ferrer 
i Fontanals treballen amb ell com a 
directors artístics i p intors d ’alguns 
dels decorats del seu castellet. Fon
tanals comparteix amb Batlle-Amigó 
i Morales les escenografies de la Com
panyia Vila-Davi, al Romea, amb la 
qual col·laborarà fins al 1936. Des del 
seu taller al carrer Llull, com partit 
amb Pou-Vila i Batlle, fa la seva pri
mera col·laboració escenogràfica 
amb Sagarra: L ’H ostal de la Glòria, 
a la qual seguiran Desitjada i L ’alegria 
de Cervera (1932), L ’estrella dels m i
racles (1933) i La plaça de Sant Joan 
i E l Cafè de la M arina  (1934).

1936 — La guerra frustra la col·la
boració de Ferrer amb Walt Disney,

que estava interessat en ell.
1939 — Ferrer inicia el seu treball 

com a escenògraf de cinema, on as
solirà quatre premis nacionals.

1944 — Associats Ferreri Fonta
nals, inicien amb Viena e sa sí\z  seva 
col·laboració amb revistes de Kaps 
i Joham , els Vienesos, instal·lats a 
Barcelona feia dos anys, i que ja no 
deixaran fins a la seva darrera produc
ció. De vegades treballen amb el 
complement d’escenografies de l’aus
tríac Schild o del rus-francès Erté. Hi 
seguiran Carroussel de Viena, Luces 
de Viena, Melodías del D anubio  i Sue- 
nos de Viena, ja a mitjan dels anys 50.

1946 — Primera col·laboració con
junta amb obres de Sagarra al Romea: 
E l prestigi dels morts, a la qual segui
ran Els Com ediants i Les Vinyes del 
Priorat (1950) i L ’alcova vermella  
(1952), amb l’incís de La Llotja, de 
Millàs Raurell, el 1951, muntatge en 
el qual també col·labora Josep Cas
tells.

1949 — Treballen a Itàlia, on una 
escenografia seva assoleix la Mesche- 
ra d’Argento.

Ferrer i Fontanals eren fonam en
talment projectistes. Al seu estudi de 
Sant Gervasi elaboraven els seus es
bossos de línies estilitzades, deforma
des, violentes, però sempre suma- 
m ent refinades i de colors delicats, 
lluminosos i perfectament entonats. 
Ferrer dibuixava l’esbós que Fonta
nals tenia cura de planificar escèni
cament, passant aleshores al taller de 
Caseres i Asensi, els quals n ’assumien 
la realització.
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Am adeu Asensi González
Barcelona, 1913-1980

1929 — Alumne de Llotja, entra 
com a aprenent al taller del seu pare, 
del qual és mestre indiscutible Joan 
Morales. S’hi troben, igualment, 
Bosc Roger, López Ramón, Arenys, 
Sabates i Bea, especialitzats en les es
cenografies de revista per a Baicelo- 
na, Madrid i València.

1940 — Segueix amb el seu pare, 
Morales i Sabatés, ara ja al taller del 
carrer Carretes.

1942 — S’associa amb Rafael Ca
seres —subtil il·lustrador, admirador 
de Xavier Nogués i de Cassandre— 
i López Ramón. Yola, amb Celia Gó
mez al Teatro Eslava de Madrid i El 
am or brujo i Et carillón mágico per 
a Joan Magrinyà amb figurins de 
Paco Ribera, al Comedia de Barce
lona, són alguns dels seus projectes. 
López deixa l’escenografia l’any se
güent i la firma Caseres-Asensi du
rarà 10 anys, instal·lats en un sector 
del gran taller del carrer Llull, que 
comparteixen amb Pou Vila —amb 
qui col·labora Bea— i Batlle, aquest 
amb Móra.

1944 — La realització dels projec
tes de Ferrer i Fontanals per a Viena 
es así, dels Vienesos, marca l’inici 
d ’una col·laboració amb tots els al
tres muntatges de la mateixa com
panyia fins al darrer, Sueños de Vie
na, el 1957. La primera etapa dels 
Vienesos la comparteix amb Caseres 
i la segona amb Bartolí.

1946 — Igualment seguint els pro
jectes de Ferrer i Fontanals, realitza 
amb Caseres els decorats de El pres
tigi dels morts, de Sagarra.

1947 — Concep l’escenografia de 
La fortuna de Sílvia, del mateix autor, 
que havia estat confiada a Pere P ru
na el qual, malalt, no la pot assumir.

1949 — Ell i Caseres- realitzen el 
projecte de Batlle per a L ’hereu i la 

forastera  (els figurins eren de Cirici 
Pellicer), de Sagarra, autor que retro
ben el 1952 amb L ’alcova vermella, 
de nou amb esbossos de Ferrer i Fon
tanals.

1952 — Se separa de Caseres i s’as
socia amb Joaquim Bartolí, extraor
dinari dibuixant i inquiet gerent es
cenogràfic que havia estat associat 
amb Antoni Alarma, fill de Salvador, 
a partir de 1942. Comença a col·la
borar amb els muntatges del Ballet 
del Marquès de Cuevas al Liceu i amb

el Circo Americano de Madrid on in
trodueixen per primera vegada deco
rats i estructures de revista. D urant 
una dècada treballaran en els espec
tacles de Rambal, Gasa, M uñoz Ro
man, Sergi O rta, Joan Serrat i d ’al
tres, sovint a partir d ’esbossos seus 
caracteritzats per l’elegància de línies, 
la tendència a la simplificació i la fan
tasia dels motius, de Bartolí o apor
tats per Francesc Nel·lo Ventosa o 
pels estrangers H ugo Manoel, G ior
gio Veccia, Mario Vanarelli o Peter 
Schild. Col·laboren al taller Francesc 
Buyé, Rafael García i altres. Sobre
surten, entre d ’altres títols: Una jo- 
vencita de ochocientos años, per a Mu
ñoz Román, al Teatro M artín, de 
Madrid; Oh Charleston, per a Serrat 
i Arrivederci Roma, per a Gasa, al 
Cómic. El taller de Bartolí-Asensi 
s’especialitzà, igualment, en diferents 
gèneres d ’ornam entació parasceno- 
gràfica.

1954 — Projecta l’estrena de La fe
rida lluminosa, de Sagarra, que rea
litzen Bea i Móra, associats de feia 
poc.

1964 — Se separa de Bartolí i assu
meix el taller familiar del carrer Car
retes, associant-se amb Bea i Móra, 
que fa temps que hi treballen dedi
cats al teatre comercial català, espe
cialment per a la companyia Mara- 
gall al Romea, on treballaran ininter
rom pudam ent. Plegats realitzaran 
gairebé tots els espectacles de Colsa- 
da —tant a l’Apol·lo de Barcelona 
com al Latina de Madrid— Gasa, Sca- 
la, El M olino i d ’altres dins el món 
de la revista. Venus de fuego é s un dels 
seus èxits, entre molts d ’altres.

Artur Carbonell Carbonell
Sitges 1906-1973

1930 — Inicia la seva tasca esceno
gràfica, sota el signe de l’estilització, 
amb L ’Orfeo, de Cocteau, al Teatre 
Prado, de Sitges. Fins al 1936 presen
ta a Sitges i Barcelona obres d’autors 
contemporanis: Vildrac, Schnitzler, 
Bernard Shaw, O ’Neill, Pirandello, 
Strindberg, Txekov i Lenormand.

1932 — Vinculat al grup l’Amic de 
les Arts, de la seva vila nadiua, de ten
dència surrealista. Participa en la pri
mera exposició col·lectiva de 
l’A D LA N .

1935 — A la sortida, de Pirandello, 
proposa una escenografia d ’estilitza
ció expressionista.

1940 — Esdevé professor de Di
buix, Realitzacions escenogràfiques 
i H istòria de la Indum entària a l’Ins
titut del Teatre, on serà professor fins 
al 1971.

1941 — Escenografia de E l Gran  
Teatro del M undo, al Teatre Barcelo
na, que repetirà al llarg dels anys a 
diversos escenaris i espais naturals 
(davant la Catedral, al Saló de Sant 
Jordi de la Diputació, etc.). Funda 
amb Marta Grau el Teatro de Arte, 
que perpetua l’esperit del Teatre ín 
tim d ’A. Gual i esdevé precursor dels 
posteriors grups de teatre de cambra 
i experimentals, en el qual inicia una 
llarga incursió escenogràfica en les 
obres dels clàssics: Lope de Vega, 
Lope de Rueda, Vélez de Guevara i, 
molt especialment, Calderón. Tam 
bé incorpora un ampli repertori 
d ’autors espanyols moderns, com 
A zorín, Benavente, García Lorca, 
Rusiñol, Arniches i Soldevila. P ro
posa de col·laborar en la seva tasca 
escenogràfica als seus alumnes de 
l’Institut. El T eatro de A rte es pre
senta amb La discreta enamorada, al 
Teatre Barcelona.

1943 — Comença a publicar les se
ves Síntesis In form ativas del Gran  
Teatro Universal, que duren fins a 
l’any 1947, veritable porta oberta als 
corrents teatrals més progressistes. 
Nuestra Diosa, de Bontempellii Eco 
y  Narciso, de Calderón, l’any següent, 
són fites importants, seguides per Me- 
dea, amb la jove A urora Bautista, al 
Teatre de Barcelona, l’any 1945.

1947 — La seva lliçó inaugural del 
curs 1947-48 a l’Institut del Teatre: 
Orientadores de la escena europea con
temporánea: Gordon Craig, Copean,

Reinhardt, Baty, revela la seva ads
cripció formal a l’estilització i la nue
sa Figurativa, que arribarà fins a op
cions d’escenografia abstracta, en les 
quals l’ús exigent de la llum hi era 
sempre fonamental, to t adreçat a un 
teatre d ’evocació més que no pas 
d ’il·lustració.

1948 — M unta Va n e  té 1900-1947: 
història del cuplé, en 39 quadres, on 
palesa el seu refinam ent i penetració 
en el disseny d ’indum entària.

1949 — Asesinato en la Catedral, 
d ’Eliot, a la Plaça del Rei de Barce
lona, marca una retrobada amb el 
teatre contem porani i una de les fi
tes de la utilització d ’un marc natu
ral com a espai de la representació, 
que l’any següent es repetiria a les es
glésies visigòtiques de Terrassa. Una 
nova fita en el mateix sentit serà el 
H am let, de 1954, al castell de Vallpa- 
radís de Terrassa.

1952 — És nom enat sots-director 
de l’Institut del Teatre.

1955 — Amb motiu dels seus 25 
anys d ’activitat teatral m unta El cir
culo de tiza, de Li Hsing-Tao. Una al
tra fita im portant serà E l zoo de cris- 
tal, de Tennessee Williams, l’any 
1959.

1961 — Los milagros del jornal, 
d’Armches, és el darrer muntatge del 
T eatro de A rte i, a la vegada, la seva 
darrera escenografia.

Entre els escenògrafs i figurinistes 
formats per Carbonell a l’Institut del 
Teatre cal esmentar M. Rosa García 
Casas, Juli Taltavull, Neus Ramon, 
Rafael Richard, R uppert Salvador i, 
sobretot, el malaguanyat Ramon 
Trabal Altés (1930-1970), d ’extraor
dinària sensibilitat, que treballà tant 
en el terreny de la dansa com en els 
de l’òpera, la revista i el drama, a Bar
celona, París, Mèxic i N ova York, 
entre d’altres ciutats.
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Marian Andreu Estrany
Barcelona, 1888-1976

1891 — Als 3 anys, des del terrat 
de casa seva, descobreix la sala i l’es
cenari del Teatre del Circ Barcelonès 
en plena representació. Serà una ex
periència màgica que l’acompanya
rà tota la vida.

1911 — Amb motiu d ’una exposi
ció de les seves pintures al Faienç Ca
talà, al costat d ’Ismael Smith, Laura 
Albéniz i N estor, és animat a expo
sar a Munic.

1913 — El K unster Theater de 
Munic li encarrega Odisseus, d’Offen- 
bach.

1914 — Fa el logotip de la porta
da de la revista Teatre Català. Es tras
llada definitivament a París, ciutat on 
ja havia residit tem poralm ent.

1922 — Fa la coberta del progra
ma de la tem porada del Liceu 
1922-23.

1929 — Decorats i figurins de So- 
natina, de Haffler, per a A ntònia 
Mercè «La Argentina» a l’Opéra- 
Comique de París.

1935 — A dm irador de l’escenari 
volumètric de Copeau, m unta dues 
escenografies per a Louis Jouvet, fill 
espiritual d ’aquell, al Teatre de 
l’Athenée de París: La guerre de Troie 
n ’aura pas lieu i Supplém ent au voya
ge, de Cock, ambdues de G iraudoux, 
on revela la seva passió pels ritmes 
espacials vigorosos i per la sumptuo- 
sitat cromàtica. Quasi sempre assu
mirà l’escenografia i els figurins dels 
muntatges en què col·labora.

1936 — Inicia la col·laboració amb 
els Ballets de Montecarlo amb el D on  
Juan, de Fokin, a l’A lham bra Théâ
tre de Londres. L’any següent repe
teix al Coliseum Theatre, amb Jota 
Aragoneasa, i el 1938, a l’O péra de 
Montecarlo, Capricbo Espanol, ja 
amb els Ballets del C oronel de Basil.

1940 — Rep un dels seus dos Prix 
Carnegie, en aquesta ocasió junta
ment amb Marc Chagall, com a únics 
llorejats estrangers.

1948 — Le m aître de Santiago, de 
M ontherland; (d’aquest autor, n ’es
devindrà gairebé especialista) al 
Théâtre H eberto t, de París.

1949 — Much A do  A bou t Notbing, 
al Shakespeare Memorial Theatre de 
Stratford-upon-Avon, amb John 
Gielgud. El 1955 hi tornarà per a 
A ll ’s W ell Tbat Ends Well.

1951 — Al N ew  Theatre de Lon

dres, el polèmic Ha7nlet d’Alec Guin
ness.

1953 — Per a Jean-Louis Barrault 
fa Malatesta, de M ontherland, al 
Théâtre Marigny de París. A causa de 
l’èxit, la Comédie Française li encar
rega Hernani de Victor Hugo.

1955 — Dissenya els figurins per a 
la pel·lícula Tbat’s Lady de T. Young, 
amb Olivia de Havilland com a Prin
cesa d ’Eboli. Per aquesta època fa 
també els projectes d ’una Atldntida 
de Falla, a la Scala de Milà.

1957 — Al C onvent Garden fa els 
10 decorats i els 150 figurins de Tbe 
Troyens, de Berlioz.

1958 — Al Théâtre Athenée, de 
París, Don Juan, de M ontherland. 
Projecta Les Plaideurs, de Racine i Ra- 
dogune, de Corneille, per a la Com é
die Française.

1963 — L ’Institut del Teatre de 
Barcelona li dedica una exposició ho
menatge amb motiu dels seus cin
quanta anys de servei al teatre uni
versal.

A més a més de la seva activitat es
cenogràfica, Andreu va ser un ex
cel·lent il·lustrador d ’edicions de bi
bliòfil de textos teatrals, amb obres 
de M ontherland, G irardoux, Gide, 
Voltaire, etc., i p in tor d ’olis amb es
cenes de la vida teatral (assajos, con
certs, llotges, escenes de la Comèdia 
de l’A rt, etc.) exposats a les princi
pals ciutats d ’Europa i dels Estats 
Units.

Fascinat per l’exemple de La Barra
ca, de García Lorca, Andreu va in
tentar, sense fruit i durant anys, de 
crear un Teatre Nacional Popular 
ambulant, on pretenia representar els 
clàssics espanyols i universals i títols 
de teatre avantguardista.



DE LA IL·LUSTRACIÓ 
A LA SUGGESTIÓ

L'escenografia realista del segle XIX com
portava un perill en que m olt sovint su
cumbien els muntatges. La preocupació de 
reproduir fidelment els llocs de l'acció, amb  
abundància i precisió de detalls, ofegava 
freqüentm ent la possibilitat que l'embol
call plàstic actués com a autèntic espai 
«apassionat» —palpitant de vida interior— 
adequat a l'univers poètic que derivava del 
text dramàtic i de l'acció escènica.

Aquest no és el cas del jard í del segon acte 
de Tristany i Isolda, que_ Soler Rovirosa 
va realitzar l'any 1899. Es un ja rd í realis
ta, certament, però la inspiració del mes
tre el va dotar de tanta emoció lírica que 
l'espai real esdevé, a la vegada, màgic.

Però això no era freqüent i calia obrir 
nous camins, de la mateixa manera que 
també calia un pioner, que va ser Adrià  
Gual, iniciador del canvi.

Potser el tret que defineix m illor el plan
tejament estètic dels nous canvis era la re

cerca d'un disseny escenogràfic basat no ja 
en la il·lustració sinó en la suggestió. El 
marge d'il·lustració absent en la suggestió 
permet a l'espectador d'omplir-lo am b  
la pròpia visió interior de l'espai, evocada 
pel desenvolupament del drama i per l'àm 
bit poètic que les insinuacions plàstiques 
—colors, línies, buits, eleccions icòniques, 
etc.— deixen en suspensió.

El mateix jardí de Tristany i Isolda, rea
litzat per Gual l'any 1920, explicita aques
ta visió no naturalista sinó interioritza- 
da del lloc, que fa  que es plantegi des d'un  
seguit de suggestions: cromàtiques (lila me
langiós com la n it dels amants), temàtiques 
(el banc de l'amor i l'alta torre des d'on 
amenaça la censura social) i compositives 
(la simetria irreal que col·loca el banc al 
centre de l'acció i la torre enemiga tot just 
al darrera; la impressionant alçada de la 
torre; els lleugers pollancres que s'eleven cap 
a la n it amiga, etc.).

F. Soler Rovirosa: Tristano e Isotta, de R. Wagner. Teatre del Liceu, 1899
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LA UNITAT 
ESCENOGRÀFICA DEL 
TEATRE D ’ART

Fins ben entrat el segle XX molts m u n 
tatges escenogràfics eren mancats de cohe
rència interna, sigui perquè havien comp
tat am b la participació d ’un escenògraf 
diferent per a cada acte, sigui perquè, tot 
i ser obra d ’un mateix escenògraf aquest 
s’havia lim ita t a realitzar una reproduc
ció mimètica del lloc, sense cap mena d ’ar
ticulació dels diversos espais de la represen
tació al voltant d ’un eix estilístic o 
conceptual precís.

Des de començaments de segle, però, co
mença a obrir-se cam í aquesta recerca d ’ar
ticulació de la plàstica d ’una obra en torn  
d ’un discurs escenogràfic que s’integra en 
el discurs de la direcció escènica.

Un bon exemple d ’aquest plantejament 
unitari ens el donen vu it espais pensats per 
Adrià Gual —a la vegada escenògraf i d i
rector d ’escena dels seus muntatges— per 
a una versió escenificada de l ’oratori «Ja
vier», el 1930, al Liceu. D ’aquests espais 
de la vida del sant jesuïta, Gual en fa  un  
plantejament global, en aquest cas simbo
lista, especialment pel que fa  al color, a 
l ’estilització dels motius figuratius, a l ’ús 
d ’elements signe i, avançant-se m olt als es
deveniments, d ’uns elements corporis i abs
tractes, permanents al llarg de tota la re
presentació, que aporten connotacions de 
realitats més enllà de les naturals.

El color no obeeix a unes premisses na
turalistes sinó a un sistema simbòlic depre- 
dominances que introdueixen al drama in
tern: subtils daurats del paradís celestial, 
blaus de visions místiques, simfonies cro
màtiques sensuals en arbres de luxúria, 
ocres de policromies eclesials, liles de cels 
pagans, joiosos blaus i vermells de temples 
orientals ja convertits o rogent d ’un cel en- 
febrit només comparable al foc del cor del 
missioner.
Q uant als temes, la seva nuesa s’articula 
entorn d ’un programa estructural ben de
fin it, que tendeix a organitzar en simetries 
verticals i formes abstractes les escenes del 
que podríem anomenar realitats o espais 
sobrenaturals o metafòrics (la creu reflec
tida a l ’aigua, el gran temple pagà, l ’arbre 
luxuriós, l ’altar entre pilastres i, m olt es
pecialment, la colpidora escalinata daura
da amb paravents geomètrics que porta al 
paradís) i en seccions en diagonal i formes 
més descriptives les parts més anecdòtiques 
de l ’activitat predicadora del sant.
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Adrià Gual: decorats per a Javier, d’A. Massana. Teatre del Liceu, 1930.
A sota, la realització escènica amb estructures corpòries fixes i un dels telons
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L’ESTILITZACIÓ
SIMBOLISTA

La reacció antinaturalista va cercarfor
mes portadores d'estímuls emocionals que 
facilitaven a la imaginació la tasca de com
pletar allò que l'espai escenogràfic no deia 
d'una manera directa. Històricament, la 
primera alternativa al descriptivisme rea
lista va ser l'estilització de les realitats que 
l'escenografia volia traduir. Per estilitza
ció entenem un tractament arbitrari de la 
realitat, que l'adapta a un plantejament 
convencional. Va ser el simbolisme, i més 
en concret Adrià  Gual el qui, abans que 
ningú altre a Catalunya, va fe r  de l'esti
lització un programa. Després hi haurà es
tilitzacions decoratives, cubistes, expressio
nistes, etc.,fins a l'arribada de l'abstracció. 
L'inici de l'estilització escenogràfica, però, 
va ser simbolista.

En conseqüència, es tractava que línies 
i colors, recreats convencionalment a par
tir d'una revisió radical de la realitat ob
servada, fessin pas a l'expressió simbòlica 
dels sentiments del poeta. I  perquè la rea
litat emocional pogués circular ampla
ment, calien a l'artista del simbolisme uns 
espais buits que evitessin el perill de la m ul
tiplicitat. Buidor de colors, com en les gam
mes cromàtiques unitàries i concises de 
molts esbossos d'en Gual: liles de nocturn  
a Romeo i Julieta, blaus suaus i grocs per 
a la cova de G urnem anz a Parsifal o mi- 
mmitzacions cromàtiques de daurada llum  
esclatant i d'una recollida penombra ro
sada i blava per a les coves del seu inèdit 
Don Juan. I, a la vegada, una absència de 
precisions realistes, substituïdes per textu
res planes i formes allargassades i arrodo
nides, de ritmes musicals, sortides més de 
la vivència interior que no pas de l'obser
vació externa.

Aquesta cabana de G urnem anz n'és un 
exemple en la seva contenció de colors i es- 
cassesa de detalls a f i  que el poder d'evoca
ció de les foimes —sovint irreals— sigui més 
gran: la cova, convertida a la vegada en 
santuari místic gaudinià, d'altíssims con
traforts am b altaveus celestials, que sem
blen airejar als quatre vents la puresa de 
l'adolescent Parsifal, reflectida en les aigües 
cristal·lines de la fo n t del seu baptisme ini- 
ciàtic.

Adrià Gual: dos interiors per a Don ptan, d’ell mateix. Inèdits, 1910
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Adrià Gual: Parsi/al, de R. Wagner. Inèdit, pels volts de 1924

Adrià Gual: Romeo i Julieta, de W. Shakespeare. Teatre íntim, 1920
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LA SIMPLICITAT ESCÈNICA 
DEL SIMBOLISME

En les seves memòries, tot referint-se als 
anys de joventut, Adrià Gual escriu: Un 
cert dia (...) vaig experimentar per prim e
ra vegada el calfred secret d'una possible 
missió: el preludi ben segur de l'extirpació 
total de les banalitats i les gosadies m an
cades de propòsit. Com si l'A rt del teatre 
se m'hagués aparegut en tota la seva nue
sa lacerada». I  més endavant afegeix: 
«M'obssessionava extraordinàriament la 
idea de la proporció, i encara el doble la de 
la més estricta simplicitat. O sigui que com 
més descobria dintre meu la in tim ita t des
vetllada entre la form a somniada i jo m a
teix més m 'allunyava de tot allò que se so
lia, i se sol encara entendre i acceptar com 
a teatre».

Aquesta «desitjada simplicitat», nua fo r 
ma somniada, porta Gual a una dràstica

reducció de les formes icòniques, les quals, 
limitades a unes mínimes referències iden- 
tificadores, són substituïdes per amples cor- 
tinatges d'una rica expressivitat dramàtica. 
No sols perquè el seu predom ini cromàtic 
opera simbòlicament (vermells sumptuo
sos, liles melangiosos, etc.) i decorativament 
(creant bellíssimes harmonies entre el co
lor, el vestuari i la resta d'elements esce
nogràfics) sinó perquè la seva pròpia exis
tència, en no correspondre a una existència 
real (és evident, per exemple, que no hi ha 
jardins amb cortines) afirma la radical tea
tralitat del fe t escènic: la seva irreductible 
vocació fictícia. De fet, la seva qualitat es
sencial d'art.

Adrià Gual: Judith de Welph, d’À. Guimerà. Teatre Eldorado, 1921
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Adrià Gual: Romeo i Julieta, de W. Shakespeare. Teatre íntim, 1920

Adrià Gual: E l geni de la comèdia, d’ell mateix. Teatre íntim, al Teatro de la Princesa de Madrid, 1912



LES DISTORSIONS 
EXPRESSIONISTES

Si el simbolisme estilitzava per tal de fer  
de la realitat exterior una nua pantalla 
d'expressió de la vivencia interior, l'esce
nografia que al començament dels anys 
vin t va rebre Vimpacte de les propostes con
ceptuals i plàstiques de Vexpressionisme va 
fer-ho basant-se en la voluntària deforma
ció de la realitat exterior. L 5escenògraf m i
rava de cara la realitat externa, on els ho
mes viuen, per parlar realment d'ella i tal 
com era veritablement (dolorosa, inhòspita, 
amenaçadora, ferida, etc.), i no tal com 
s'amagava darrera de les seves aparences 
superficials.

Aquest desvetllament de la veritable na
turalesa de les coses era la destrucció de la 
seva aparent harmonia immobilitzada, 
deformant-la per crear noves harmonies en 
tensió, traducció plàstica de la conflictiva 
realitat individual-social en la qual es ba
saven els textos d'inspiració expressionista.

Ramon Batlle Gordó i Angel Fernández, 
escenògrafs no intrínsecament expresionis- 
tes, van ser tanmateix els qui m illor van  
captar les possibilitats expressives del dina
misme que les tensions i els desequilibris 
accentuats de les formes, les línies i els co
lors obrien a l'escenografia, i que van  
desenvolupar-se, dintre de l'escassa produc
ció teatral expressionista autòctona (com 
el Peter’s Bar de R am on Vinyes), en un 
seguit de drames procedents del nord, com 
els de Fodor, Lenorm and i Deauville que 
il·lustren aquestes pàgines. Les parets cauen 
dam unt dels personatges, les finestres i les 
portes adopten geometries fantasmagòri
ques o desencaixades, els punts de llum  en
ceguen per la seva virulencia o projecten 
ombres que desnaturalitzen o envaeixen 
l'escena i els colors, com aquests cels ver
mells, mostren, en el seu excés, un rostre 
desconegut de les coses habituals.

D 'una manera menys sistemàtica, molts 
altres escenògrafs, quan una obra ho reque
ria, van fe r  ús de les lliçons de l'expressio
nisme per intensificar la força emotiva  
d'una situació. Es el cas, per exemple, del 
dramàtic paratge m untanyós de la fugida  
a Egipte d 'un drama sobre la infància de 
Jesús, en l'escenografia de Josep Castells, o 
de les violentes diagonals o dels desequili
bris de les creus del cementiri que A rtu r  
Carbonell va plantejar per a A la sorti
da, de Pirandello, o d'alguns aspectes in 
closos per Rafael Móra en el seu pati d 'un  
suburbi, tema car al teatre expressionista.

Ramon Batlle Gordó: Els fracassats, d’H.-R. Lenormand. Teatre Novetats, 1928

Ramon Batlle Gordó: El petó davant del mirall, de L. Fodor. Teatre Romea, 1933
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Ramon Batlle Gordó: Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, de Fra Antoni de Sant Jeroni. Teatre Romea, 1933

Rafael Móra: pati de suburbi. Teatre Espanyol, 1936
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Josep Castells: Els pastorets, d’E. Aunós. Teatre Principal de Lleida, pels volts de 1925

Artur Carbonell: A  la salida, de L. Pirandello. Teatre Studium, 1935
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LA PROFUSIÓ FORMAL 
DECORATIVIST A

Mentre que la comedia dramàtica tro
bava en les estilitzacions del simbolisme 
i Vexpressionisme una via de sortida res
pecte a les submissions realistes, un altre 
gran genere teatral caíala dels anys v in t  
—la revista— elaborava les seves pròpies 
convencions plàstiques pels camins de la 
distorsió decorativista. Essent un genere es
sencialment caricaturesc i d'evasió, que cer
cava en la vistositat la complaença dels sen
tits, la revista va fer  del liberrim  
antinaturalisme de les seves formes i dels 
seus colors una de les claus fonamentals del 
seu èxit.

Era una recerca quasi exclusivament fo r
malista que tenia molt a veure am b les rei
vindicacions esteticistes —gairebé es trac
tava de «l'art per l'art»— que el teatre 
europeu, i especialment els ballets russos, 
havien protagonitzat durant la primera 
dècada del nou segle.

Altres gèneres, però, dins d'una tendèn
cia internacional comuna vers el decora- 
tivisme després de la dura experiència de 
la primera guerra europea, van encaminar
se, igualment, cap a posicions esteticistes. 
Foren els casos de la comèdia lleugera, del 
drama —concebut cada vegada més com 
a «drama selecte» o experiència de «teatre 
d'art»— i, evidentment, de la dansa, fe t tea
tral decorativista per excel·lència que va 
trobar en les estilitzacions déco un vehi
cle coreogràfic i escenogràfic de prim er  
ordre.

No es tractava ja d'una intensificació 
dramàtica a partir d'elements plàstics sinó 
de la creació artística de simfonies visuals 
internam ent harmonioses pel ritme dinà
mic de les composicions de línies i masses, 
per l'accentuació desproporcionada o pa
ródica, però ben travada, d'alguns motius 
i per la brillant o subtil polifonia dels seus 
colors, que en principi no tenien res a veure 
am b la gamma cromàtica de la realitat, 
ni en el terreny dels llocs ni en el del ves
tuari.

Joan Morales, Josep Castells i, més tard, 
Am adeu Asensi i el tàndem E m ili Ferrer- 
Francesc Fontanals, van ser, probablement, 
els conreadors més grans del decorativis- 
me escenogràfic en el món de la revista, 
als quals cal afegir els projectes que, només 
en esbós, hi destinaven Rafael Caseres i 
Francesc Nel·lo Ventosa. Tots ells, però, i 
especialment Morales, van estendre la seva 
adscripció decorativista a d'altres gèneres 
com Topera, la sarsuela, la comèdia lleu
gera i el drama. Aquest darrer, des de po
sicions esteticistes, seria el principal terreny 
d'aplicació de les subtils escenografies de 
Manuel Fontanals i de les atrevides alte
racions cromàtiques de Batlle Gordó.

Ramon Batlle Gordó: La puntaire, de J.M. Bello. Teatre Nou, 1927

Francesc Nel·lo Ventosa: terrats de Montmatre, vers 1960
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Tórtola Valencia amb el seu vestit 
per a la Dansa India, 1917
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Emili Ferrer i Francesc Fontanals: taller de cotxes, devers 1950
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LES MODES BASADES 
EN ELS «ISMES»

No sempre les alternatives al realisme es
cenogràfic provinents de les estètiques 
avantguardistes partien d'una adscripció 
internalitzada. De vegades, i especialment 
en el parodie món de la revista, una esce
nografia —per exemple futurista— era com 
un fer l'ullet divertit a fid e  connectar lúdi
cament am b l'estranyesa i la incompren
sió que una gran part de la població expe
rimentava respecte a les darreres tendències 
artístiques. L'escenògraf jugava a seguir les 
convencions d'un estil determinat i aquest 
mateix joc constituïa la intencionalitat de 
la seva proposta.

Altres vegades es tractava d'entrar sim 
plement en el joc de les modes i de plantejar- 
se les propostes d 'un estil com un pur vehi
cle decoratiu, sense voler utilitzar-lo com 
a vehicle d'un plantejament dramàtic (en
tenent el terme en un sentit genèric) deter
minat. Aleshores, es feien decorats a la sur
realista, a la cubista o a la déco agafant 
aquestes formes com a m otiu d 'una estric
ta gratificació visual.

Aquests telons curts d'Amadeu, Asensi, 
surrealista un i funcional anys cinquanta 
l'altre, de Joan Morales, futurista-rayonis- 
ta —aquest darrer per a un dels quadres 
de la cèlebre revista Kiss me de l'empresa
ri Sugranyes— i de Lluís Masriera, inspi
rat en la utilització de paper de diari in 
troduïda pels collages del cubisme, són una 
mostra eloqüent d ’aquesta actitud de joc 
am b allò que constitueix la mateixa natu
ralesa del fe t teatral: les seves convencions.

Joan Morales: Kiss-me, d ’Amichatis. Teatre Còmic, 1925

Lluís Masriera: La Patum, d’ell mateix. Teatre Estudi Masriera, 1929
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Amadeu Asensi: interior d’inspiració surrealista, 1937
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ENTRE LA FIGURACIÓ 
I L’ABSTRACCIÓ

Més enllà de la simplificació, de la de
formació i de la distorsió de les formes rea
listes, que continuaven essent perfectament 
identificables, el teatre europeu, especial
m ent a partir dels plantejaments revolu
cionaris d'Appia i de Gordon Craig, ha
via considerat, des de final, del segle X IX ,  
la possibilitat d 'una ruptura total am b el 
decorat pintat, almenys com a possibilitat 
única o àdhuc prioritaria del tractament 
escenogràfic.

Partint del fe t central del cos volumètric 
dels actors, dels ritmes dinàmics dels seus 
m ovim ents dam unt Vescena i de les noves 
possibilitats de la il·luminació teatral per 
modelar plàsticament l'espai (és a dir, per 
crear espais de ficció) i per extreure d'ele
ments escenogràfics corporis —tridimensio
nals com el cos o com el mateix espai—fo r
mes i qualitats expressivament variades, 
Appia i Craig van optar, des d'unes pre
misses no exactament coincidents, per la 
supressió progressiva de la figuració i per 
una escenografia feta de volums geomètrics 
rítm icam ent organitzats i de plafons m ò
bils form alm ent abstractes.

Un bon exemple d'aquesta posició ens la 
donen els quatre esbossos de l'inquiet R a
mon Batlle G ordópera  a ju d e s  Iscariot 
de la companyia Vila-Daví, l'any 1934, 
que l'escenògraf va orientar cap a un es
pai estructuralment unitari al llarg del di
versos actes (només am b lleugeres varia
cions com la incorporació d'una porta

Ramon Batlle Gordo: estructura-base per a Judes Iscariot. Teatre Romea, 1934. A la dreta, tres canvis 
escenogràfics al llarg de la representació

central) i form alm ent neutre, a base de pla
fons articulats i sense cap mena de referèn-
cia icònica, que assolia valors dramàtics
i plàstics totalm ent diferents a partir dels
diferents colors, intensitats i posicions de
la llum  que els era projectada al damunt.

El projecte d'Adrià Gual per a un Ham-
let, de greus i essencials geometries, inten-
ta d'incorporar els nous llenguatges oberts
pels pioners abans esmentats, un intent que ■
l'absència de deixebles que recollissin les re-
cerques de Gual i les crisis continuades del
teatre català deixarien truncat. ' w f M 1 j

'VSfíï•; <f-í
U y U í p *  Ï
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■ 1
Adrià Gual: Hamlet, de W. Shakespeare. Inèdit, 1940
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L’APO RTA CIÓ  DELS 
ARTISTES PLÀSTICS: 
PRIMERA ÈPOCA

El recurs per part de companyies i empre
ses als artistes plàstics és un fenom en que 
ha existit des de sempre a Vescenografia 
(Fouquet i Borrassà a l ’Edat Mitjana, Brunel- 
leschi i Cossa al Renaixement, Bernini i 
Viladomat al Barroc, Boucher i D avid  du
rant el Rococó i el Neoclassicisme, etc.J. El 
motiu fonamental és la necessitat de recerca 
que es produeix a les fases d ’estancament 
que experimenta l ’escenografia, com sol suc
ceir en totes les arts basades en uns proce
diments tècnics m olt concrets.

Per tendència natural, cada nou període es
cenogràfic, defnitper un canvi en les concep
cions de fons, els corrents formals i els mitjans 
tècnics, s’estructura inicialment en una eta
pa de gran fecunditat i vivesa de propos
tes per passar després a un període de m a
duració o de serena estabilització i acabar 
en una fase propera a la rutina i la mera 
repetició d ’unes fórmules immobilitzades. 
Quan s’arriba en aquest punt, davant 
l ’adotzenament de molts professionals de 
l ’escenografia els directors escènics o els em
presaris inquiets i exigents, a més de recór
rer a escenògrafs que es plantegen nous ca
mins, han tendit sovint a cercar ajut en 
aquells artistes plàstics que se sentien més 
disposats a l ’aventura de la recerca avant
guardista, potser reaccionant davant de 
l ’academicisme form ulari del seu propi sec
tor de pràctica artística i que, d ’altra ban
da, també tenien interès a descobrir nous 
camps de l ’experimentació.

Des de joves, Sert, Pruna, D alí i Nogués, 
entre d ’altres pintors catalans que cerca
ven una nova autenticitat, es van sentir 
temptats per la màgia dels escenaris i, a 
més, van ésser enduts per ells, convertint- 
se en pioners d ’una aventura dintre del pa
norama català i internacional.

De la seva aportació, se’n deriva una rica 
diversificació. Concretament, si ens cenyim 
als noms esmentats, teatres com el Gaité- 
Lyrique de París, la Scala de Milà, l ’Eliseo 
de R om a o el Colisèum Pompeia i el L i
ceu de Barcelona es van omplir de telons 
i figurins que introduïen en el m ón tea
tral la llibertat d ’estils i plantejaments fo r
mals que cada un d ’aquests grans plàstics 
havia m adurat am b independència dels 
servilismes d ’escola.

Josep M. Sert: Coyescas, d’E. Granados. Teatro alia Scala de Milà, 1938

Pere Pruna. Les Matelots, ballet de B. Kochno i L. Massine. Ballets Russos de S. Diaghilev. Paris, 1925
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Salvador Dalí. Les forces de l ’amor i de la màgia, d’A. Gual. T. íntim, 1927
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Xavier Nogués. Figurin per a El Giravolt de Maig, 
d’E. Toldrà. Palau de la Música Catalana, 1928

Salvador Dalí. Rosalinda (Al vostre gust), de W. Shakespeare. Teatro Eliseo de Roma, 1949



L’ORIENT, ESPAI D ’EVASIÓ 
PARADIGMÀTIC

D urant la primera m eitat del segle, sac
sejada per guerres autòctones o pels reflu
xos culturals de les guerres veïnes, l ’esce
nografia catalana va fer  sovint la funció  
d ’un element de distracció i de bàlsam, es
pecialment pel seu poder de transportar el 
públic als espais d ’evasió pels quals discor
ria la trama de moltes comèdies i, sobre
tot, de molts números de revistes musicals. 
Els tallers de Joan Morales, Josep Castells, 
Joaquim Bartolí i Am adeu Asensi o E m i
li Ferrer i Francesc Fontanals, per esmen
tar només els més importants, van  
especialitzar-se en un ample repertori de 
localitzacions de l ’evasió.

Fa seducció exercida per l ’O rient es de
via a la sensualitat dels seus colors, a la vo
luptuositat de les seves formes arrodonides, 
al festiu bigarrament dels seus espais i a 
l ’exuberància de la seva ornamentació. 
Mentre Manuel Fontanals opta per un trac
tament sintètic que, en el seu geometrisme 
i la seva monocromia de blaus i plata, 
s’orienta vers l ’art déco, i en els seus vio
lents vermells i taronges vers el fauvisme, 
Morales, am b profusió d ’arcs, calats, plà
nols a la llunyania i tensions dinàmiques 
d ’elements en diagonal, tradueix allò que 
aquells espais llunyans tenen de m onum en
tal, plàsticament torbador i misteriós.

Fa ballarina Tórtola València, que par
ticipava molt directament en el disseny dels 
seus vestits, opta, igualment, quan vol en
carnar una baiadera hindú, per l ’intens 
cromatisme dels fúcsies, taronges, verds, 
blaus i grocs primaris que accentuen la sen
sualitat dels seus moviments.

Manuel Fontanals: figurí per a El pavo real, 
d’E. Marquina. Teatro Eslava de Madrid, 1922

Manuel Fontanals: dos decorats per a El pavo real, d’E. Marquina. Teatro Eslava de Madrid, 1922
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Joan Morales: carrer hindú, c. 1925



Joan Morales: plaça a Manhattan, vers 1925

LA GRAN METRÒPOLI

Un altre espai que permet de somniar en 
una superació de la mesquinesa de les v i
vències quotidianes, ha estat sempre el de 
les grans ciutats. Les imatges de bullícia, 
velocitat, pluralitat d'experiències, luxe, 
movim ent, superestimulació per Vacumu
lació de propostes, grans edificis, elegància, 
anuncis lluminosos i mòbils, etc., posseei
xen una aurèola màgica especial i troben 
la síntesi en la idea central d 'un espai on 
tots els desigs són possibles i l'experiència 
vitals'obre a la promesa d'excitants aven
tures i plaers imprevistos.

Totes aquestes imatges són una invita 
ció a la fantasia de l'escenògraf el qual, m it
jançant bastidors, fermes, aplics i visuals 
dissenyarà per l'espectador mitjà del Pa
ral·lel barceloní un m ític M anhattan de 
ciment i ferro am b gratacels impossibles 
i amples panoràmiques dam unt la badia, 
o un Londres de vertiginoses perspectives, 
frenèticament urbà i temptadorament pu
blicitari, destinat als privilegiats del con
sum, el confort i la velocitat.
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Rafael Caseres: carrer a Londres, amb laterals i aplics diversos. Devers 1950
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SIMETRIES

Com si volgués convertir l'espectador en 
un privilegiat que —ni que fos només per 
unes hores— es veiés transportat en aquell 
període fastuós en que els eixos de les sime
tries escenogràfiques convergien en la m i
rada del príncep i, gairebé’, evadint-lo de 
la seva realitat, en el príncep mateix al qual 
anaven destinades totes les meravelles, la 
revista musical va incorporar de nou les 
simetries del segle X V I I  en un seguit de pa
laus i de jardins de som ni —el ja rd í és ja 
de per si un paradís artificial— de la més 
estricta vocació d'irrealisme decorativista.

La simetria, per la seva mateixa impos
sibilitat, és la clau de la idealitat d'aquests 
espais i, per tant, del privilegi del qui en 
gaudeix en tant que destinatari directe, en 
aquest cas l'espectador de l'efímera ficció.

Fins a tal p u n t la duplicació d'una m ei
tat en l'altra —com si es tractés d 'un  
m irall— és la clau de la intencionalitat de 
l'escenògraf, que, sovint, aquest no com
pleta l'esbós de la segona meitat, de la qual 
la primera és la repetició exacta. M itjan
çant aquestes estructures geomètriques, que 
només existeixen en un pla diferent al de 
la vida, els generes de gran espectacle que 
se'n serveixen garanteixen als espectadors 
allò que en el fons busquen quan s'asseuen 
davant del teló abaixat: que s'aixequi i els 
porti a un paradís separat, regit per estruc
tures abstractes, és a dir, que els abstregui 
de la realitat immediata.

Rafael Caseres: jardí bibienesc, cap al 1950

Josep Castells: Napoleónicas, de Milla i Firmat. Teatre Olympia, 1925
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Rafael Caseres: jardí de fantasia, pels volts de 1950

Josep Castells: saló amb escalinata, c. 1925
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ELS TRÒPICS

El Carib, com els mars del sud, participa 
de totes les fantasies de voluptuositat asso
ciades a la idea dels tròpics, llocs ardoro
sos on les febleses del cos són difícils d 'evi
tar i, per tant, són vistes am b especial 
tolerancia. Llocs de dolce far niente, on 
el teatre convidava els espectadors a 
entrar-hi.

I  mentre Nel·lo dissenya un port de New  
Orleans tranquil, de cel diàfan i am b na
dius que treballen sense presses o descan
sen repenjats en una columna, i Ferrer i 
Fontanals potencien el daurat intens d'un  
amplíssim sol ponent davant del qual es 
perfila la sensual silueta d'una nadiua sota 
frondoses palmeres, R am on Trabal Altés, 
pel al Magic Carroussel del 1957 al Tea
tre Victòria, fa  recolzar el seu espai en la 
idea del repòs en l'hamaca, sota els arbres 
moguts per la brisa, únic refugi davant 
d'una canícula de foc insuportable que ten
yeix les aigües de vermell i l'horitzó d'un  
groc ardent.

m m -

Francesc Nel·lo Ventosa: port a New Orleans, vers 1960

Ramon Trabal Altés: Magic Carroussel. Teatre Victòria, 1957
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Emili Ferrer i Francesc Fontanals: nocturn al Carib, devers 1950
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ELS SALONS DE LUXE

El saló —o el vestíbul— modern i luxós 
ha estat sempre, des de les propostes esce
nogràfiques de la comèdia i de la revista, 
una de les concrecions d'aquests espais im 
possibles —en el sentit de negats per la rea
litat quotidiana de la major part del 
públic— que el teatre fa  que sigui possible 
d'habitar fictíciam ent durant uns m o
ments irrepetibles.

Es en aquesta m agnitud dels finestrals 
oberts a la ciutat i a la n it estrellada que 
els salons són desitjables, o bé en els elegants 
plafons decorats dels murs, emmarcats en 
motilares daurades que harmonitzen amb  
els daurats i blaus déco de les cortines, les 
làmpades i la tapisseria, o també en les in 
tenses gammes de verds, vermells i plate
jats dels sostres, les flors i les portes.

L'escenògraf com a creador d'harmonies 
subtils o atrevides, d'espais alts i amples que 
respiren malgrat el seu excés exhibicionis
ta, era el mag que feia possible el vol del 
desig i la seva satisfacció durant la repre
sentació.

D ins d'aquest univers de luxe tenen un 
lloc privilegiat, com a objectes de desig vo
luptuós, els coixins, i el geni escenogràfic 
de Morales bo va veure clar. Coixins am b  
grans borles amples, tous, acollidors, que, 
situats dam unt els sofàs, els divans i les es
tores conferien sumptuositat als envejables 
salons; l'escenògraf a més a més, aprofita 
per enriquir, am b els seus colors i motius 
estampats, la vistositat del lloc.

El títol de l'obra a què era destinat un 
d'aquests grans salons-vestíbul de Morales 
—Mi mujer es un hueso— és revelador del 
tipus de produccions, en general d 'ín fim  
valor literari i dramàtic, al qual les cir
cumstàncies van fer que el gran escenògraf 
dediqués la major part de la seva energia.

Joan Morales: Mi mujer es un hueso, devers 1925
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Joan Morales: vestíbul luxós A rt déco, c. 1925
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Emili Ferrer i Francesc Fontanals: saló frontal, c. 1950

Emili Ferrer i Francesc Fontanals: saló oblic, cap al 1950
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EL FONS DEL MAR

L'atractiu que presentaven les escenogra
fies de fons de m ar era doble: es tractava 
d'un espai desconegut i insòlit al qual el 
públic es veia portat com «per art de m à
gia» i, a la vegada, comportava la supera
ció d 'un repte tècnic —com resoldre amb  
elements materials, rígids i sòlids, la fic 
ció del líquid.

Castells va optar, en dues ocasions, per 
un tractament m olt decorativista dels es
pais submarins, un tema ja de per si fa n 
tasiós. Per al ballet 'Neptú, probablement 
de la revista Kosmopolis que va ser uns 
dels grans èxits del teatre Olympia durant 
els anys vint, va utilitzar elements de la 
fauna, de la flora i de la geologia marina  
—corals, estels de mar, conquilles, caragols, 
estalactites, etc.— com a motius ornamen
tals de colors vius, els quals, distribuïts en 
successius rompiments i am b dos cavalls 
marins tirats per sirenes en prim er terme, 
emmarquen l'espai central on evolucionen 
les noies-peix dissenyades per ell mateix.

En el palau del Rei de les aigües, al fons  
de l'oceà, de l'òpera Sadko, on aquell arriba 
en una conquilla conduïda per una gavi
na, la sensació d'aigua flu ida  va ser asso
lida mitjançant amples telons successius de 
gasa transparent que permetien de 
superposar-hi els elements decoratius calats 
—de nou estalactites, corals, flors marines, 
algues, etc.— i, esmorteint la llum  que era 
projectada dam unt l'escenari, creaven un 
joc de clares penombres i de reflexos que, 
ensems am b la música descriptiva de 
Rimskij-Korsakov, el lleuger m ovim ent 
ondulant, els peixos pintats i la resta 
d'aplics perfilant-se davant del teló de fons 
ambdominança verdosa, conferien a la be- 
llíssima composició escenogràfica el m is
teriós encís desitjat. La ferm a esglaonada 
am b motius repetitius blaus i platejats és, 
juntam ent amb molts altres detalls d'aquest 
espai, una clara realització art-déco.

El plantejament d'Em ili Amigó, el gran 
col·laborador dels primers anys de Batlle 
Gordó, per al quadre « Venus i les Sirenes» 
de la comèdia Un miracle a Barcelona o 
la qüestió és passar l’estona, és semblant 
però revela una mà més pictoricista i lliu
re que la del gran dibuixant geometrista 
que fou  Castells.

Josep Castells: Kosmópolis. Teatre Olympia, 1928

Josep Castells: 
figurí per a Kosmópolis. 
Teatre Olympia, 1928
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Josep Castells: Sadko, de N. Rimsky-Korsakoff. Teatre del Liceu, 1928

Emili Amigó: Un miracle a Barcelona, de J. Montero. Teatre Romea, 1922
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L’ESPAI DE LA VEDETTE, 
APOTEOSI DE L’EVASIÓ

L ’equivalent de les apoteosis de les comè
dies de màgia del segle XIX són els quadres 
finals de les revistes musicals, de les quals 
el Paral·lel barceloní de la pre-guerra —i 
de les primeres dècades de la postguerra—, 
en contacte amb les produccions dels grans 
cabarets parisencs, berlinesos i novaiorqui- 
nesos, en va ser protagonista d ’alt nivell.

L ’eix que articulava l ’espai d ’aquest clí
m ax fin a l era l ’escala a la part superior de 
la qual la vedette feia la seva darrera apa
rició per descendre seguidament —divina  
i inaccessible—fin s  a arribar al nivell on 
es trobava el públic. Era la magia subli
mada al m àxim , el lloc de l ’evasió per ex
cel·lència, on el públic no podia ni som
niar arribar mai a estar-hi.

L ’escala, ja fos alta o baixa, central o la
teral, col·locada de fro n t o de perfil, sem
pre era realçada per l ’entorn ornamental: 
columnes disposades en semicercle que l ’en
voltaven, làmpades monumentals o dos- 
sers engalanats que penjaven al seu da
munt, exuberants fulles tropicals daurades 
i ballarines mulates que la flanquejaven, 
cortines que inicialm ent la tapaven i que, 
de sobte, lliscant, la descobrien, etc. Altres 
suggeriments, com la fascinadora badia de 
Río de Janeiro o una monumental conqui- 
lla marina de la qual sortia la vedette eren, 
per la seva mateixa excepcionalitat, el com
plement adequat d ’aquest espai m ític per 
excel·lència.

Joaquim Bartolí: terrassa damunt de Río, c. 1950
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Amadeu Asensi: detall d’una plataforma per a la vedette, vers 1950



LA M AGNIFICACIÓ 
DELS REFERENTS 
CONTEM PORANIS

Aquestes escenografies de Batlle Gordó 
pera  La Fam, de Joan Oliver, i de Morales 
per a la desconeguda Las muchachas del 
Ring constitueixen dos exemples d'allò que 
podem anomenar la presencia de referents 
sòcio-culturals contemporanis en el disseny 
d'un espai escènic. El contrast entre un 
gran retrat deM arx i l'exaltació d'una f i r 
ma comercial produeix, involuntàriament, 
un sintètic i curiós resum de dues de les 
coordenades del pensament i de la vida so
cial del nostre segle.

A  la vegada, aquestes dues realitzacions 
escenogràfiques al·ludeixen a dos exemples 
extrems de la producció teatral moderna: 
el drama de tema polític i l'espectacle d'eva
sió, que es vol ell mateix al marge del de
bat polític. Tanmateix, en ambdós casos 
l'escenògraf utilitza un mecanisme comú: 
la magnificació o, més encara, l'entronit
zació del referent. Simptomàtica la de 
Marx a la Catalunya de 1938, i certament

audaç la que compon un espai d'extraor
dinària força plàstica al voltant d'un tema 
tan prosaic com és la màquina d'escriure, 
sublimada aquí per la seva centralitat, per 
les opulents cortines que li fa n  de dosser i 
per la igualment opulenta senyoreta que, 
als seus peus, li serveix de complement i, 
potser, també, de reclam.

Q uant a l'aeroport de Barcelona, que 
Bartolí inclou en un hàbil disseny perspec
tiu en les reduïdes mides d 'un teló curt, el 
seu impacte en el públic de la ciutat deri
va precisament de la seva ambigüitat: per 
un cantó és un referent prou familiar, però 
per l'altre és —i aquí radica la seva essèn
cia més profunda— un m ón m ític que a 
la dècada dels quaranta ben pocs ciutadans 
tenien possibilitats d'incloure d'una m a
nera efectiva en la seva experiència vital. 
De la inaccessibilitat d'ús d'un lloc aparent
m ent pròxim  deriva el seu doble encís.

Joaquim Bartolí: aeroport de Barcelona, cap al 1950

Joan Morales: Las muchachas del Ring. Teatro Romea de Madrid, 1934
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Ramon Batlle Gordó: La fam, de J. Oliver. Teatre Poliorama, 1938
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L’ÒPERA

Essent un genere tradicional per ex
cel·lència, Vòpera va descloure's am b difi
cultat, de la seva lim itació als planteja
ments de reproducció realista dels llocs. 
Només ho faria, lentament, després de la 
consolidació d'un prestigi per part de les 
opcions estètiques avantguardistes i, en es
pecial, del decorativisme eclecticista im 
plantat pels escenògrafs dels Ballets Russos 
de Diaghilev.

L 'inici del canvi antinaturalista va 
produir-se durant el cicle d'òperes russes que 
sota la direcció escènica d'Alexander Sa- 
nine va començar al Liceu l'any 1922, i 
que es prolongaria durant una bona part 
de la dècada. Alaima, Castells i Batlle Gor
do van ser els escenògrafs habituals del ci
cle que am b la Khovantchina de Mussorg- 
ski el 1923 va assolir un dels seus moments 
culminants. La potència plàstica de la plaça 
del barri de Belgorod que Batlle va disse
nyar per al tercer acte radica, a part de la 
ben orquestrada distribució de colors, en 
el travam ent compositiu que produeix el 
pont elevat del prim er terme —a la vega
da sòlid i aeri— que subratlla la un ita t es
pacial del conjunt.

De les diverses òperes pera les quals Batlle 
va treballar, el tercer acte de La Bohème, 
de 1951, tot cenyint-se als tòpics habituals, 
assoleix un profund lirisme a partir de les 
tonalitats blavoses i de la importància ator
gada a les nues branques dels arbres, que 
fan  de ressò de la buidor del lloc i, per tant, 
de la soledat mútua dels dos amants, que 
aviat entraran en escena.

Morales va realitzar per al Liceu, el 1942, 
l'escenografia completa de Turandot. El 
seu jardí del palau imperial de Pequín, amb  
el pavelló de la cruel i desgraciada prince
sa, és una realització de gran harmonia  
plàstica i adequació dramàtica, que juga 
am b els grisos —sense color s’esforça d'és
ser el cor de Turandot— i que combina 
am b un gran equilibri compositiu terra i 
aigua, arquitectura i vegetació i zones opa
ques am b zones calades.

Per a l'estrena de l'òpera catalana El Gi
ravolt de Maig,.¿/:Eduard Toldrà, l'any  
1938 al Liceu, Salvador Sabatés va im a
ginar aquest interior estilitzat d'una m a
sia catalana, de dinàmiques tensions com- 
positives, on els colors terrosos que 
connoten l'entorn geogràfic troben un fes
tiu contrapunt en els diversos focus de cro
matisme més lluminós, i detalls netament 
realistes s'integren a una distribució de lí
nies marcadament distorsionada.

Ramon Batlle Gordó: La Bohème, de G. Puccini. Teatre del Liceu, 1951

Joan Morales: Turandot, de G. Puccini. Teatre del Liceu, 1951
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Ramon Batlle Gordó: Khovantcbina, de M. Mussorgsky. Teatre del Liceu, 1923

Salvador Sabates: El giravolt de maig, d’Eduard Toldrà. Teatre del Liceu, 1938
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EL TEATRE INFANTIL

Des del llarg cicle d'Espectacles per a In 
fan ts organitzat per l'empresa Canals, del 
1918 al 1932, als teatres Romea i N ove
tats, en ocasió del qual Josep M. Folch i Tor
res va estrenar v in t títols, fin s  a l'actual 
cicle Cavall Fort, passant per la Secció de 
Teatre In fan til «L'Esquirol» de VAssocia
ció Dramàtica de Barcelona, o els grups 
l'O liha i U de Cuc, entre moltes altres ex
periències importants, els arguments fa n 
tàstics o aventurers de les peces de teatre 
anomenat in fantil han permès de realit
zar escenografies que, pel seu mateix p un t 
de partida, s'escapaven del monopoli de la 
figuració realista, malgrat que fossin esce
nografies de teló pintat.

Els títols de Folch i Torres, realitzats sem
pre pel tàndem Batlle-Amigó, ens servei
xen d'exemple. Solien ser espais m olt aco
lorits, am b detalls plàstics suficientment 
estilitzats per evitar que s'imposessin, m it
jançant detalls massa descriptius, a la ima
ginació. La fita  era afavorir el seu vol grà
cies, precisament, a la simplificació d'uns 
elements essencialment suggeridors.

Són exemplars en aquest sentit els esque
màtics decorats de Batlle Gordó a Les 
aventures nocturnes de Jordi i Quim, 
l'acció de les quals transcorre, entre altres 
llocs, en una sala de judicis, en un bosc i 
al fons del mar, o bé els decorats que el ma
teix escenògraf va realitzar per als Pasto
rets, al·lusius a l'infern o al paradís, on 
l'arcàngel venç el dimoni.

El teló de fons de A m igó  per a El Secret 
de la Capseta d’O r —obra en tres actes, 
nou quadres i 14 visions— il·lustra bé la 
tendència d'aquesta escenografia per a un 
públic infantil de treballar am b colors va
riats i primaris.

Seguint unes pautes similars però am b  
el seu particular estil de dibuix, Andreu  
Vallvé va realitzar, durant els anys cin
quanta, aquesta plataforma de llançament 
d'una nau espacial, de notable grapa en el 
seu escorç i en la seva projecció dam unt el 
buit, o aquella fantasia d'ulls al voltant 
de la bola de vidre.

La unita t plàstica del teatre també re
colza en els figurins: l'esquematisme i la 
fantasia del disseny i, en general, la diver
sitat de gammes de colors són, igualment, 
els trets bàsics que Apel·les Mestres va u ti
litzar el 1911 en la seva Liliana, els quals 
el 1914 servirien per a La viola d’or, amb  
estilitzacions art-nouveau, i els de la Lola 
Anglada per a El jardí meravellós, del 
1929.

Emili Amigó: El secret de la capseta d'or, de J.M. Folch i Torres. Teatre Novetats, 1926

Lola Anglada: figurins per a El jardí meravellós, d’ella mateixa. Teatre Romea, 1929
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Andreu Vallvé: plataforma per a una nau espacial, pels volts de 1955

Andreu Vallvé: fantasia d’ulls, escombra i bola de vidre, devers 1955

Apel·les Mestres: figurins per a La viola d ’or, d’ell mateix. Bosc de Can Terres, La Garriga, 1914
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Ramon Batlle Gordó: dos decorats per a Els pastorets de J.M. Folch i Torres. Teatre Novetats, 1927
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Ramon Batlle Gordó: tres decorats per a Les aventures nocturnes de Jordi i Quim, de C. Soldevila. Teatre 
Poliorama, 1934
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ELS TEMPTEIGS CAP A LA 
PROPOSTA DEFINITIVA

L 'actitud de tempteig i de recerca era co
m una als més exigents escenògrafs profes
sionals. Calia, mitjançant successives apro
ximacions, trobar aquell plantejament de 
Vespai que, per una banda, fos més inspi
rat plàsticament i, per Valtra, comportés 
una qualitat dramàtica més important.

Els quatre admirables esbossos dels quals 
Morales va treure el plantejament defini
tiu per a l ’exterior de la botiga de xurros 
de La Revoltosa, en ple barri popular de 
Madrid, són indicatius d ’un itinerari que, 
tot i m anten in t una composició am b fo r 
mes de factura expressionista —tensions 
violentes de les cases dam unt del carrer— 
camina inicialment cap a diferencies essen
cialment cromàtiques —a la recerca d ’una 
major calidesa, segons que sembla— am b  
algun canvi temàtic —la part inferior del 
gran núvol deixa veure un fragment de cel. 
En un altre m om ent el tempteig es mou  
en un pla compositiu —l ’església està situa
da més en prim er terme, la corba obliqua 
del carrer esdevé més vertiginosa— i, per 
descomptat, també en un pla cromàtic — 
els sumptuosos grisos i blaus del cel inten
sifiquen la seva adscripció expressionista, 
igual que el fo r t contrast de la llum  càlida 
que surt de la botiga.

El darrer esbós, que correspon a la pro
ducció de la sarsuela que va oferir el Liceu 
en plena guerra, l ’any 1938, representa un 
viratge cap a posicions més contingudes i 
afins al caràcter amable —sense violèn
cies— de la trama dramàtica. Morales m an
té l ’impacte visual del contrast entre les 
llums grogues que surten de la botiga i del 
fana l i el sumptuós blau de la nit, del qual 
en rebaixa, però, la virulència. Per tal 
d ’equilibraria composició, augmenta l ’ocu
pació de masses als dos costats de l ’escena, 
compensa diagonals, unes cap a la dreta 
i les altres cap a l ’esquerra, i rebutja l ’ex
cés anterior de distorsions obliqües de les 
cases, tot m anten in t un grau suficient 
d ’irregularitat en les façanes a f i  de con
notar el caràcter modest i antic de les cons
truccions del barri i, consegüentment, el 
tradicionalisme de la seva vida social.

Joan Morales: quatre tempteigs per a La Revoltosa, de R. Chapí. Teatre del Liceu, 1938
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PERPETUACIÓ 
DE RECURSOS: 
BAMBOLINES VEGETALS

Malgrat els canvis ocorreguts respecte al 
realisme com a cam í únic de la form ula 
ció plàstica, considerada tècnicament, Ves
cenografia de les primeres dècades del se
gle continuava essent hereva de la llarga 
tradició dels decorats pintats, compostos 
d'uns elements bàsicament bidimensionals 
—telons, rompiments, bastidors, bamboli
nes, fermes, visuals, aplics i forillos— pen
jats dels telers del teatre o plantats da
m u n t l'escenari. En conseqüència, les es
cenografies que tendien cap al simbolisme, 
l ’expressionisme o el decorativisme van  
aprofitar, de la materialitat física del de
corat realista, aquells recursos que podien

potenciar el seu expressiu impacte visual 
en el pla de l'organització de l'espai.

Un dels recursos que van perpetuar-se va 
ser la utilització de les bambolines o de les 
parts superiors dels rompiments, les quals 
mantenen la seva funció emmarcadora des 
del p u n t de vista compositiu, però, al m a
teix temps adquireixen una funció  deco
rativa i intensificadora de les harmonies 
cromàtiques del conjunt, cosa que resta pa
tent en la riquesa de tonalitats ocres, dau
rades, verdes, blaves i roses i en la densa 
textura de detalls d'aquestes magnífiques 
escenografies de Morales i d'Amigó.

Emili Amigó: Un miracle a Barcelona, de J. Montero. Teatre Romea, 1922
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Joan Morales: Agua, azucarillos y aguardiente, de F. Chueca. Teatre del Liceu, 1938

Joan Morales: Grandes estrellas de las Variedades. Teatre Eldorado, 1927
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LA TACA DE LLUM

De vegades el tema d'una obra teatral 
imposa, per a una de les seves parts, una 
escenografia fosca, ja sigui perquè se supo
sa que l'acció transcorre en moments o llocs 
mancats de llum (nit, lloc tancat sense ober
tures a l'exterior, etc.) o bé perque els co
lors dels llocs de l'acció són foscos en si m a
teixos (interior de cabana rústica, parets 
negroses d'una fortalesa, etc.). Malgrat que 
la vibració dramàtica de la situació pot ac
tivar de sobres l'interès de l'espectador, si 
ens cenyim a la col·laboració que l'esceno
grafia aporta en aquest je t total que és la 
representació hi ha el risc que Vexcessiva 
monotonia del color o la seva manca d'es
timulació plàstica dism inueixin la força 
d'impacte de la producció.

Des del pre-romanticisme, el mitjà de di- 
nam itzar visualment les escenografies de 
penombra o d'estricta foscor han estat les 
taques de color produïdes per punts de llum  
puntuals. Un fana l o una foguera enm ig  
de l'ombra, una escletxa oberta a la cla
ror exterior, una làmpada encesa darrera 
d'una finestra, o la irradiació d'una llum  
la fo n t de la qual queda tapada per un mur, 
actuen com a centres d'impacte, no tant 
per la relativa claror que distribueixen al 
seu voltant, sinó per ells mateixos com a 
nuclis de vibració cromàtica interna que, 
atès el seu contrast am b l'entorn, produei
xen una subtil estimulació òptica.

Joan Morales: interior de cabana, c. 1925
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Joan Morales: Lo ferrer de tall, de F. Soler. Teatre íntim, 1921

Joan Morales: L ’hereu R iera, de F. Oliva i V. Móra. Teatre Romea, 1928
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PENJOLLS, CALATS 
I ELEMENTS RETALLATS

L'acció teatral es desenvolupa en un es
pai de tres dimensions pel qual circulen ac
tors que, a la vegada, també són volum è
trics. L'escenògraf ha de modular l'espai 
inicialm ent neutre que és l'escenari per 
convertir-lo en espai de la representació, 
és a dir, per adequar-lo a la intencionali
tat —crítica, festiva, èpica, pessimista, etc — 
d'aquella producció. La seva proposta plàs
tica ha de donar com a resultat una nova 
configuració de l'espai i, per tant, una nova 
organització tridimensional.

El recurs a elements de contorn retallat 
—aplics plantats, ficció d'objectes penjats 
o parts calades d 'un tot general— ben de
lim itats respecte al que hi ha al davant o 
al darrera, era un dels millors mitjans del 
qual se servien els escenògrafs de tècnica tra
dicional per tal d'arribar a crear aquella 
sensació d'espai volumètric partin t de la 
limitació que suposava l'ús de peces planes 
—grans o petites— de tela o de paper. Ban
deroles, veles, xemeneies, cordes, fanals, 
arcs, xarxes penjades, corrióles, fanalets de 
fira  o cúpules d'església ben siluetejades da
vant del cel estelat i tota mena d'altres pen
jolls i aplics flo tant a l'aire a diferents plans 
de la fondària de l'escenari o plantats a ter
ra però marcant bé els seus perfils, reve
laven indirectament la corporeïtat de l'es
pai que els envoltava i en el qual estaven 
immergits.

Rafael Caseres: El rebelde, c. 1945

Amadeu Asensi: coberta de vaixell, pels volts de 1950
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Rafael Caseres: port de pescadors, vers 1950
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PRACTICABLES

El practicable ha estat el mitja Indispen
sable de que s'ha servit l'escenografia tra
dicional per tal que l'acció escènica pogués 
desenvolupar-se en zones elevades de l'espai.

Tant si calia dissimular la seva estruc
tura —sempre construccions de fusta en fo r
ma de rampa, escala, pont o plataforma 
o corredor elevats— darrera de fragments 
escenografies pintats pels quals els prota
gonistes fingien transitar (un cim o un cin
gle am b una escala al darrera, un cel en
nuvolat pel qual corrien unes fades sobre 
plataformes ocultes, etc.), com si s'integra
va visiblement a l'escenografia (les escali
nates d 'un parc, un cam í que s'eleva des 
d'una clariana d'un bosc, etc.), es tractava 
sempre d'arribar a la conquesta de la ver
ticalitat de l'espai escènic.

Les dues escenografies de Castells per a 
Cyrano de Bergerac —l'interior de la 
taverna-teatre i el camp de batalla als afo
res de la població— utilitzen aquest recurs 
com a base estructural del plantejament. 
Un escenari elevat per als actors i quatre 
nivells irregularment distribuïts de llotges 
am b públic, en el prim er cas, i camins que 
menen al poble o turons pels quals pugen 
els soldats, en el segon, potencien indiscu
tiblement el dinamisme estructural de 
l'acció.

Josep Castells: dos decorats per a Cyrano de Bergerac, d’E. Rostand. A dalt, a l’esquerra, detall del teatret. 
Devers 1925
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A TRAVÉS DELS ARCS

Entre moltíssims altres —ja que és un re
curs freqüentment utilitzat—, hi ha tres es
bossos interessants de Batlle, Morales i Ca
seres on els arcs són utilitzats com a primer 
rompiment, situant la resta de sectors de 
Vescenografia al seu darrera.

L'impacte visual d'aquest sistema d'or
ganització de l'espai radica en el fe t que 
la mirada de l'espectador, obligada a 
constrenyir-se en un principi a f i  de pas
sar entre els cenyits lím its de l'arcada, que
da alliberada en un segon m om ent i con
següentment, es catapulta vers l'espai més 
ample que s'obre al darrera, el qual distan
cia en la seva veloç cursa.

De vegades són més d'una les arcades suc
cessives plantades paral·lelament o obliqua- 
m ent i aleshores l'espai s'articula en diver
ses zones que la mirada recorre mitjançant

un joc dinàmic de superació d'obstacles que 
accentua la sensació de profunditat, d 'am 
plada —presencia implícita dels laterals ab
sents darrera l'arc— i de vita lita t orgàni
ca de l'espai, fin s  i tot quan, com en el cas 
de l'esbós de El Comte Arnau, el disseny 
de l'espai és d'una gran sobrietat.

L'arcada situada en prim er terme és un  
recurs essencialment teatral, un desdobla
ment de la mateixa embocadura —en arc— 
de l'escenari. Es com si es tractés d 'un ull 
del pany amplificat —explícitament il·lus
trat en l'arcada arabitzant del pati anda
lús de Morales—, d'un forat indiscret obert 
en aquesta reproducció convencional, f ic 
tícia i apassionada del món, que és allò en 
qué consisteix el teatre, finestra oberta a 
la reproducció poética de la vida.

Joan Morales: taverna gitana, pels volts de 1925
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Rafael Caseres: Ojos negros, cap al 1950



TELONS CURTS

A  la revista, els telons curts van assolir 
una nova identitat a més a més de la seva 
finalita t pràctica que permetia de muntar- 
hi al darrera l'escenografia del quadre se
güent: servien de fons a sketchs especial
m ent delirants perqué eren còmics, ca
ricaturescos o surrealistes. En aquesta 
modalitat van destacar els telons de Fran
cesc Nel·lo Ventosa, que de vegades con
sistien en grans portades de còmics o en 
m onumentals collages de fotografies am 
pliades i figures pintades, com el sorprenent 
teló de la picada del mosquit, a la vegada 
temuda i desitjada.

En aquesta mateixa línia caldria situar 
el paisatge dalinià am h llavis flotants  
d'Amadeu Asensi i, en certa manera, la 
carretera vers l ’in fin it de Ferrer i Fonta
nals que, en una fuga perspectiva estricta
m ent regular, parteix en dues meitats un 
immens territori industrial. Francesc Nel·lo Ventosa: fantasia de la picada d’abella, vers 1955

'
Francesc Nel·lo Ventosa: sketch Uno de ladrones, c. 1955
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Amadeu Asensi: fantasia de llavis, pels volts de 1955

Emili Ferrer i Francesc Fontanals: carretera amb dipòsits, devers 1950
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L’AUTENTICITAT 
DELS ESPAIS TANCATS

Per al disseny d'interiors, especialment 
si aquests són petits, l'escenografia p in ta 
da va seguir recorrent als plafons col·locats 
en un sistema més o menys trapezoidal de 
planta, ben collats a manera de parets, i 
coberts am b un altre plafó, horitzontal o 
més o menys inclinat, a manera de sostre.

Les formes podien ser molt diverses: plan
tes regulars o irregulars, parets frontals o 
obliqües, dretes o tortes, am b fugues més 
moderades o més vertiginoses i sostres d'eix 
central o que entren cap al fons en angle, 
plans o a dues aigües, etc. Més encara que 
contribuir estrictament a la versemblan
ça dels llocs representats, que el sistema de 
bastidors laterals successius am b in tent de 
continuïtat de les línies de fuga feia fra 
cassar estrepitosament, les escenografies tan
cades d'aquest període pretenien contribuir 
a l'expressió de la seva veritat íntima i emo
tiva. Les cambres, les cel·les i els refugis de 
Batlle Gordó i Rafael Richart, potser per 
portar el tema a unes coordenades d'ads
cripció expressionista, són especialment re
veladors d'aquesta relació entre el recurs 
tècnic utilitzat i la finalita t dramática pre
tesa.

Ramon Batlle Gordó: L ’agulla roja, d’H.-R. Lenormand. Teatre Novetats, 1929

Ramon Batlle Gordó: Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, de Fra Antoni de Sant Jeroni. Teatre Romea, 1933
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Ramon Batlle Gordó: El petó davant del mirall, de L. Fodor. Teatre Romea, 1933

Rafael Richard: La celda, de M. Moudovdji. Teatro de Cámara, 1949
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RECUPERACIÓ DE 
RECURSOS: VIOLÈNCIES 
PERSPECTIVES

Les perspectives especialment violentes, 
en obligar la mirada a entrar en la seva 
lògica i recórrer els vertiginosos trajectes 
proposats, atorguen als espais escenografies 
articulats per aquelles una vivacitat ex
traordinaria que els escenògrafs del barroc 
ja havien descobert i que, un cop allibera
da de la subjecció realista, l ’escenografia va 
tornar a emprar.

Perspectives en picat —des de dalt o des 
de baix—forçades, distorsionades o senzi
llament extremades en la seva obliqüitat
0 en la seva fuga vers l ’infinit, operen com 
un estri no sols de potenciació de les dis
tancies sinó també de lectura onírica de l ’es
pai, que les fa  especialment positives quan 
es vol augmentar la sensació d ’irrealitat 
d ’aquest, ja sigui per produccions evasives, 
com és el cas d ’alguns projectes de Ferrer
1 Fontanals per a les fantasies de Els Vie- 
nesos o de Castells per al Teatre Olympia, 
o per a d ’altres de més dramàticament ex
pressives o crítiques, com el magnífic teló 
d ’uns terrats d ’una barriada costanera de 
Joan Vilajoana.

Joan Vilajoana: barriada vora el mar, 1949

Emili Ferrer i Francesc Fontanals: escala interior espiral, pels volts de 1950 Emili Ferrer i Francesc Fontanals: Soñando con música, 
Los Vieneses. Teatre Espanyol, 1950
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Emili Ferrer i Francesc Fontanals: sala de concerts amb piano, de 1950

25 3



DESPROPORCIONS 
I AMPLIFICACIONS

La tendència de Vescenografia barroca 
a l'exageració i al vertigen, creant espais 
només possibles dins dels mecanismes de 
condensació, desplaçament i contracció dels 
somnis, va renéixer am b els escenògrafs de 
la primera meitat del nostre segle, quan vo
lien accentuar decorativament luxes i 
sumptuositats o quan necessitaven mesu
res per donar més expressivitat al drama
tisme d'un espai. Aleshores estiraven, fin s  
a arribar a desllorigar-los, elements pu n 
tuals del decorat (una finestra, una corti
na, etc.) o tot un sector d'aquest (especial
m ent els murs, que assolien verticalitats de 
dimensions desproporcionades). El resultat 
era sempre el mateix: una especial intensi
ficació —decorativa o expressionista— del 
misteri o la significació especial del lloc.

Els cortinatges grocs de la cambra que 
va p in tar Morales, significativament des
proporcionats respecte al llit o sofà que em
marquen, o l'acumulativa verticalitat dels 
murs entre els quals s'eleva airosament 
l'aigua del sortidor en un altre esbós del 
mateix artista, servien per accentuar de
corativament la magnificència dels inte
riors respectius. D eia mateixa manera, l'al
tíssim balcó situat al m ig dels murs roses 
i la gran cortina del darrera del piano que 
apareixen a l'esbós d'Am adeu Asensi, re
meten, per la seva mateixa impossibilitat, 
a nivells de sofisticació i de riquesa prohi
bitius.

Els gabinets de Morales i de Batlle es 
mouen, en canvi, en un pla d'accentuació 
de la càrrega dramàtica d'una situació. El 
primer ho aconsegueix mitjançant la fines
tra alta i estreta que presideix l'escena i els 
violents contrastos en la distribució de la 
llum; i el segon —per a La novícia de San
ta Clara, de Salvador Vilaregut— am 
pliant perspectivament els murs fins a arri
bar m olt més am un t que la visibilitat de 
l'espectador, de manera que només es veu 
una petita part del sostre al darrera de tot 
de l 1escena.

En un sentit intermedi, a la vegada de
coratiu i intensament climàtic, el superb 
esbós de Morales per a Las mil y una no- 
ches, am b el recurs a una inclinació dels 
altíssims murs del gran saló oriental, com 
si calgués una mirada a través d 'un gran 
angular per copsar-lo en la seva totalitat, 
projecta dam unt d'ell connotacions d 'ina
bastable magnificència.

Joan Morales: dormitori amb gran cortinatge, 1938

Joan Morales: despatx amb finestra alta, cap al 1925
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Ramon Batlle Gordó: La novicia de Santa Clara, de S. Vilaregut. Teatre Principal de València, 1934

Joan Morales: tocador amb sortidor, pels volts de 1925
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ELEMENTS CORPORIS

Per m olt que la il·lusió perspectiva o la 
ficció de relleus pintats en trompe-l’oeil i 
la fragmentació assolida per les fermes, els 
aplics, els penjolls i els calats intentaven  
d'evocar l'existència de distàncies, volums 
i espais tridimensionals, la seva incon
gruència respecte als actors i a l'espaciali- 
tat de l'acció escènica era flagrant i, en el 
fons, era com una ferida im portant en el 
cor mateix de tots els muntatges escenogrà
fics que recolzaven en les peces planes p in 
tades.

Bé que la incongruècia al·ludida no afec
tava greument les revistes —de fe t tot hi 
respon a un joc de fantasioses incongruèn
cies—, sí que es feia sentir penosament en 
les produccions de caire dramàtic, les quals 
necessitaven que la veritat ín tim a de les 
diverses situacions pogués discórrer sense 
traves.

Homes de teatre com Appia i Craig ha
vien propugnat ja feia molts anys l'ús d'ele
ments d'estructura corpòria com a condi
ció bàsica d 'un art —el teatre— que es 
basava en la relació entre l'actor i l'espai 
i, a més, havien revelat les possibilitats ex
pressives de les seves textures, especialment 
en contacte am b la llum. Dos fenòmens 
més incidien en la mateixa direcció: els 
nous materials que el progrés tècnic desen
volupava i les opcions escenogràfiques vers 
una plàstica de tipus abstracte. A ix í  es va 
anar obrint cam í una nova tècnica —l'es
cenografia corpòria— que en realitat no era 
sinó la recuperació d 'un m itjà ja usat pel 
teatre de l'edat m itjana i que havia estat 
posteriorment desestimat.

Entre els pioners de l'escenografia volu
mètrica, a Catalunya, hi trobem A rtu r  
Carbonell. Els plafons sòlids utilitzats a 
Nuestra diosa li van permetre, a més a 
més, de jugar am b la constància d'uns m a
teixos elements al llarg de la representació, 
els quals dissenyaven nous espais a cada 
nova articulació de les peces.

Q uant als volums de Trabal a Judit, 
d'intenció sintètica, es complementaven bé 
am b el disseny estilitzat dels seus figurins, 
basats més en criteris d'estructura que no 
en detalls historicistes o ornamentals. Els 
mateixos criteris presideixen l'esbós del Va
lencià Gregori M unoz per a una produc
ció de La casa de Bernarda Alba a Bue- 
nos Aires.

Artur Carbonell: Nuestra diosa, de M. Bontempelli. Teatro de Arte, 1943
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Gregori Muñoz: La casa de Bernarda Alba, de F. García Lorca. Teatro Cómico de Buenos Aires, 1955

Ramón Trabal Altés: decorat i figurí per a Judit, 1954
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EL DINS DES DE FORA

També a partir de Tescenografía medie
val i com a conseqüència de la recupera
d o  de Velement corpori, el teatre va inci
dir progressivament en la convenció de fer  
veure Vinterior d 'un edifici des de l'exte- 
rior, com si des del carrer o el camp la pa
ret desaparegués o es tornés transparent.

Aquest dins vist des de fora era freqüent 
en el teatre de Vedat mitjana, on moltes 
mansions que representaven una casa o un 
palau vistos des de Vexterior no tenien pa
rets frontals n i laterals, s'aguantaven da
m u n t de columnes i deixaven veure el ves
tíbul interior i, al darrera, les cambres o 
els salons del fons, separats per una corti
na que es descorría.

Andreu Vallvé va mostrar una especial 
predilecció per aquesta fórm ula, m olt sug
gestiva, d'indiscreta invasió de la in tim i
tat de les llars, com ho demostren un se
guit de realitzacions seves dels anys 
cinquanta entre les quals destaquen El zoo 
de cristal, Dues llars, i Escuadra hacia la 
muerte.

A  l'òpera. Uno sguardo dal ponte, de 
Rossellini, Frederic Talens, que ja havia fe t 
l'escenografia de l'estrena del text parlat 
d 'A rthur Miller l'any 1959 al Teatre Co
media, va recórrer, també, a la visió simul
tània de l'exterior i l'interior de la casa 
d'Eddie Carbone vora el pont de Brook- 
lin, am b una interessant conjunció de re
ferents figuratius i d'estructures abstractes 
que atorgaven a l'espai una duresa especial, 
a la qual també contribuïa l'auster croma
tisme —grisos i ocres— de la realització.

L 'espai de Castells al tercer acte de La 
Dolores, de Bretón, probablement dels 
anys trenta, era ja  un precedent tím id  de 
la reutilització d'aquesta técnica, en mos
trar l'interior de la sala i alcova de la pro
tagonista sim ultàniam ent a una part de 
l'espai exterior reduït al repla de l'escala.

Andreu Vallvé: Escuadra hacia la muerte, d’A. Sastre. Teatre Romea, 1957

Josep Castells: La Dolores, de T. Bretón. Teatre del Liceu, 1916
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ESPAIS SIMULTANIS

Tant am b la modalitat de Vescenogra
fia  corpòria com la dels telons pintats, les 
llibertats plàstiques assolides per l'antina- 
turalisme van portar a una progressiva re
cuperació de les localitzacions múltiples i 
simultànies medievals, on els diferents llocs 
pels quals transcorria Tacció estaven pre
parats al davant del públic des de l'inici 
de la representació. Un pruner pas en 
aquest sentit foren aquells plantejaments 
tradicionals unitaris en els quals les diverses 
zones d 'un mateix espai assolien una iden
titat prou diferenciada, tal com podem  
veure-ho en el decorat de Castells del se
gon acte de Tòpera Carmen, per exemple, 
on aïlla, dotant-la d'entitat pròpia, la zona 
de la cambra de Carmen i l'escala que hi 
dóna accés. Aquest disseny de l'espai va re
bre la in fuéncia  de les representacions a 
l'aire lliure de l'anomenat Teatre de la Na
tura, que van assolir un gran èxit i presti
gi durant els anys deu. L'escenografia, en 
no estar encaixonada en un escenari, sinó 
plantada dam unt d'una plataforma —com 
els cadafals medievals— tendia a estendre's 
horitzontalm ent més que no pas a con
treure's.

Dins del corrent de multiplicitat que ja 
trobem els anys v in t am b l'escenari tríp
tic de Lluís Masriera, l'esbós de Rafael Ca

seres per a La tragèdia del torero sintetit
za en una globalitat única els tres espais 
tòpics del món de la cursa de braus —la 
capella, la sorra i la infermeria— com si 
es tractés d'un itinerari marcat per un destí 
fatal.

El dos esbossos d 'Andre Vallvéper a En
ric IV mostren perfectament aquest con
cepte de simultaneïtat d'espais. Dues loca
litzacions independents de Tacció —el 
menjador del castell i el saló del tron— es
tan constantment dam unt de l'escenari, 
però mentre se n 'utilitza una, l'altra que
da tapada per un gran cortinatge i vice
versa de manera que el públic sintetitza 
a?nb la imaginació la globalitat d'aquest 
univers feudal am b la idea de la seva con
creció particular en un m om ent determi
nat. La rampa vers la terrassa, que dom i
na l'exterior i roman visible al llarg de tota 
la representació, accentua la possibilitat 
d'aquesta síntesi global.

La representació de Els criminals al tea
tre Romea per la companyia Vila-Davídu
rant els anys trenta, introduïa en un en
caixonat geomètric nu i estrictament 
funcional —tal com ho demanen les aco
tacions del seu autor— els espais sim ulta
nis on viuen i es mouen els diferents per
sonatges.

Josep Castells: Carmen, de G. Bizet. Vers 1925

Lluís Masriera: Sota Vomhrrel·la, d’ell mateix. Teatre Estudi Masriera, 1925
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Rafael Caseres: La tragedia del torero, c. 1950. Figurí per a la mateixa obra.
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Andreu Vallvé: Enric IV, de W. Shakespeare, devers I960
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UN A SÍNTESI OBERTA 
A NOUS CONCEPTES

Les escenografies de Marian Andreu per 
a All’s Well That Ends Well, The Tro- 
jens i L’Atlàntida, respectivament per al 
Shakespeare Memorial de Stratford-upon- 
A von, el Covent Garden de Londres i la 
Scala de Mila, ens permeten de resumir una 
bona part de les renovacions escenogràfi
ques d'aquesta primera meitat de segle, de 
les quals la trajectòria professional d 'A n 
dreu va constituir una síntesi, tant en el 
pla estrictament estilístic com en el dels ele
ments tècnics.

H i són condensats, en efecte, uns voca
bularis decorativistes i expressionistes, tant 
en la form a com en l'ús del color, sempre 
basats en una opció bàsica vers l'estilitza
ció dels motius i el recurs a una presenta
ció sintètica dels llocs, com la terrassa de 
ja rd í en que uns elements parcials operen 
com un tot. Els colors són d'una estranya 
intensitat, assolida tant per la seva opulèn
cia específica —i no sols la dels grocs, blaus 
o granes sinó també la dels grisos i negres— 
com per la dels seus contrastos, alhora aus
ters i violents. La resolució tècnica oscil·la 
entre l'ús de telons i bastidors bidimensio- 
nals i elements volumètrics, sempre equi
libradament alternats.

El treball d'Andreu, sempre a l'estran
ger, representa una posició progressista 
m olt personal, no assimilable al llenguat
ge d'altres escenògrafs catalans del seu pe
ríode, com també ho es el d 'A n ton i Cla- 
vé, més jove que ell, però contemporani seu 
en la tasca escenogràfica, que serà un dels 
grans protagonistes de la ruptura am b la 
tradició.

Maria Andreu: A ll’s Well That Ends Well, de W. Shakespeare. Shakespeare Memorial Theatre (Stratford-upon- 
Avon), 1955

Marià Andreu: La Atlàntida de J. Verdaguer i M.'de Falla. Teatro alia Scala de Milà, pels volts de 1955
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Els antics tallers escenogràfics

Més encara que l’escenari, el taller és el món de l’escenògraf. Un 
món certament peculiaríssim, diferent de tots els altres que, espe
cialment en el cas dels tallers tradicionals, continua perpetuant tot 
un microcosmos de relacions, costums, trets, argot lingüístic, estris 
i regles de funcionament ancestrals.

En un principi, els tallers escenogràfics estaven vinculats als lo
cals teatrals, on normalment s’ubicaven damunt de la gran sala des 
de la qual el públic veia la representació. La raó d’aquesta localitza
ció era doble: rebien el màxim de llum natural possible a través de 
finestres i claraboies que connectaven directament amb l’espai ex
terior i disposaven d’una llarga extensió lliures de traves —com de
vien ser necessàriament les columnes de suport de l’edifici si els ta
llers estiguessin situats a les parts baixes— a fi de poder col·locar 
a terra, totalment estirats, els immensos decorats, l’amplada dels 
quals de vegades arribava als 16 metres.

Així, Josep Planella i, posteriorment, Vilomara van tenir el seu 
taller sota el sostre del Teatre Principal; Soler Rovirosa i, posterior
ment, Moragas i Alarma, al Teatre del Circ Barcelonès; Marià Car
reras i, posteriorment, Vilomara, Junyent i Mestres Cabanes, al Li
ceu; Urgellès, al Teatre Eldorado; Junyent, al Teatre Comtal, etc., 
i funcionaven durant tota la seva vida o per un període llarg de temps 
com a escenògrafs titulars del teatre en qüestió.

Molts escenògrafs, però, a mesura que augmentava el seu prestigi 
i es multiplicaven els encàrrecs de procedència diversa s’indepen
ditzaven del teatre —al qual continuarien vinculats professional
ment— per muntar un taller propi, en general en una gran nau d’un 
barri industrial o menestral de la ciutat. D’altres, sobretot quan eren 
joves i començaven a obrir-se camí, llogaven sales de ball tancades 
o platees de teatres d’aficionats en desús.

L’a gran època dels tallers professionals cal situar-la en la centúria 
que va del 1850 al 1950. A Barcelona va haver-hi famosos tallers 
escampats per tota la ciutat. A part del de Soler Rovirosa al carrer 
de la Diputació o del de Junyent al passatge de Mulet, que van ser 
només usats pels seus primers propietaris, la majoria, en èpoques di
verses, acolliren diferents escenògrafs, ja que sovint es creaven en
tre ells societats que després es desfeien per donar lloc a d’altres de 
noves, o bé els escenògrafs més grans traspassaven els tallers als més 
joves, d’una altra generació.

Entre aquests tallers de vetusta experiència caldria esmentar-ne 
alguns: el del carrer de Llull, ocupat successivament pel tàndem Bru- 
net-Pous, Francesc Fontanals, Batlle Gordó amb Móra, i Pou Vila; 
els del carrer de les Tàpies, on inicialment trevallaba el grup Valera- 
Zabala-García-Campsaulines i, posteriorment, en annexos contigus, 
Castells, Fernàndez i Santacruz, o Bulbena i Girbal; el del de la Rie- 
reta, que havia vist el treball de Marian i Sebastià Carreras i que 
posteriorment va acollir Batlle, Amigó i Móra; el del carrer de la 
Porta de Santa Madrona, regit per Alfred Asensi i Joan Morales; 
el del carrer del Cid, de Bartolí i Amadeu Asensi; el del carrer de 
la Cadena, de Joan Vilajoana i Ramon de Batlle Casals; i el conjunt 
de tallers situats en una mateixa escala del carrer de Carretes, en 
els quals treballaren Morales, Amadeu Asensi, Salvador Sabatés, Fre
deric Talens, Isidor Bea, Rafael Móra, els germans Joan i Josep Sal
vador i els fills del primer —Joan i Jordi— i molt especialment An
toni Coromines i Artur Farré, que en el seu taller s’han fet 
responsables de la realització de molts dels més importants i com
plexos espais escenogràfics de les dues darreres dècades.

Altres tallers actuals importants, més vinculats a nous planteja
ments de l’escenografia, són els dels germans Castells a Cardedeu 
o el de Jordi Albet a Gavà, a part de les empreses i companyies tea
trals que disposen dels seus propis tallers com Els Joglars, el Teatre 
Lliure, o el GAT de l’Ffospitalet, aquest darrer dirigit per Alfons 
Flores.

L’estructura física del taller condicionava molt el seu rendiment. 
Era important que tingués l’alçada suficient per poder-hi penjar els 
decorats, bones postades als murs per col·locar-hi els estris o els deco
rats plegats o enrotllats, una bona il·luminació i, element molt im
portant, un pont o passadís suspès, que era l’única manera còmoda 
de poder veure des de dalt la globalitat dels decorats que s’estaven

El taller de Félix Urgellès, cap a l’any 1910, probablement al Teatre Eldorado.

Postades d’un taller, amb els pots de pigments.
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Un dels quatre tallers instal·lats a la mateixa escala del carrer de Carretes —que havien ocupat Asensi, Bea i Móra— durant la 
realització de La pregunta perduda, l’any 1985, per part de Bea, Móra i Joan Salvador.

f * L . »  M  Jj , \ j _  ’

Dos decorats de plaça, de Soler Rovirosa i Alarma, del 1871 i 1899 
respectivament, per a dotacions de repertori.

realitzant. El més important era, però, disposar de bones dimen
sions practicables, és a dir, sense columnes que destorbessin. Aquest 
fet determinava l’especialització dels tallers segons un tipus d’esce
nari determinat. Els telons del Liceu havien d’amidar 10 x 16 m, els 
del Romea, 6x11 m, etc. Hi havia tallers que podien fer decorats 
de 5x9 o 4,30x7. D’altres només arribaven a decorats de 4x6 o 
3,30x5.

Durant dècades els tallers van treballar dues modalitats de deco
rats, encarregades sempre expressament: els que eren destinats a una 
producció teatral concreta, una estrena o una reposició important, 
i els que es demanaven per ampliar o actualitzar la dotació de reper
tori d’un teatre determinat.

Aquests decorats de repertori, que giren en torn d’uns temes 
recurrents al llarg de la història del teatre —la sala rica, la sala po
bra, la glorieta, el bosc, el jardí, el panteó, la plaça, la marina, etc.— es 
feien tenint en compte les mides concretes de cada teatre. Normal
ment, malgrat l’empremta personal de cada escenògraf, s’articula
ven compositivament al voltant d’un esquema tòpic, àmpliament 
establert per la tradició. Així, per exemple, les places constaven, en 
general, d’un lateral en perspectiva amb porxos o alguna altra es
tructura plàsticament complexa, d’un lateral al costat oposat, tam
bé articulat (balcons, etc.) o, de vegades, més senzill, d’un fons del 
qual, invariablement, sobresortia una torre o un campanar elevats 
i d’una part central on s’emplaçava algun aplic amb un fort impac
te visual, com podia ser una font o un grup escultòric monumental.

Com a material de treball, els tallers importants utilitzaven la tela. 
A poc a poc, però, els tallers més senzills van anar introduint el 
decorat de paper, més barat i que, doncs, permetia de competir amb 
els de tela, no en qualitat, però sí en preus.

Dins d’aquesta cursa competitiva va aparèixer, també cap als anys 
deu del nostre segle, una nova modalitat de plantejament del tre
ball: el decorat de lloguer. Tallers com la Casa Muela o els Ta
llers Madalena van especialitzar-se, de vegades amb la col·laboració 
de bons escenògrafs d’ofici, en la fabricació en sèrie d’estocs de de
corats de lloguer, sempre de paper, destinats a les produccions de 
les empreses teatrals amb menys recursos. Aquest treball en sèrie, 
minimització del concepte de decorat de repertori, no obligava a
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Els antics tallers escenogràfics

introduir-se en el món poètic de cada autor a fi d’intentar d’expressar- 
ne el clima o la intencionalitat plàsticament, sinó que es limitava 
a ser la reproducció externa i sovint adotzenada d’uns llocs estan- 
daritzats, tantes vegades com mides diferents tenien els escenaris 
als quals anaven destinats. Tant podien servir per a un sainet, com 
per a un drama al·legòric o una peça de caràcter històric. En conse
qüència, la seva implantació va anar empobrint la qualitat artística 
de la producció escenogràfica realista, que ja havia rebut una ferida 
important amb la substitució de la tela —més rica en textures i pos
sibilitats de matisos— pel paper, fins a arribar a ser una de les causes 
fonamentals del seü desprestigi entre els esperits més exigents, i de 
la seva progressiva dissolució com a escola escenogràfica. S’havia 
perdut la vibració íntima dels espais, el seu clima emotiu, i havia 
anat desapareixent un tret tan important d’una bona escenografia 
com era ía subtilesa en el sentit de la taca, de la llum, del color i 
de la gradació atmosfèrica de les llums. Només quedava l’anècdota 
i, molt sovint, vulgaritzada al màxim. Era ja la pura repetició, més 
o menys hàbil, de les fórmules d’un ofici.

Molts empresaris van interessar-se pel decorat de lloguer —en pe
ríodes de penúria tampoc no hi havia gaires alternatives— la qual 
cosa va donar lloc a una crisi de comandes en els grans tallers, molts 
dels quals també van haver d’adoptar la nova fórmula. D’altres, de-

L’escenògraf Joan Salvador amb la paleta, estri bàsic en la dinàmica dels tallers.

sanimats per una degradació que semblava irreversible, van tancar 
les portes.

L’activitat del taller tradicional passava per unes pautes molt pre
cises quant a l’estructura del personal i les tasques habituals. Mal
grat que l’ambient dels tallers era com el d’una gran família, on gai
rebé no existia cap delimitació entre horaris de treball i horaris de 
vida personal (es treballava quan hi havia feina, de nit, els diumen
ges, etc.) i es produïen intenses relacions afectives de vinculació i 
de rebuig per saturació, d’alegries compartides i d’enveges i ressen
timents, el seu organigrama era rigorosament jeràrquic.

En primer lloc hi havia el cap del taller, una funció que sovint 
compartien dos socis i excepcionalment més. De vegades els dos so
cis eren bons escenògrafs i actuaven com a tals. Sovint, però, un 
d’ells assumia la direcció artística del taller i l’altre duia la part ad
ministrativa, comercial i de relacions públiques, tasca per a la qual 
se sentia més dotat. També s’esdevenia que un assegurés predomi
nantment l’elaboració d’idees i de projectes dins la creació artística, 
mentre que l’altre dirigia les tasques de realització.

Per sota d’aquests caps o mestres de taller hi havia els oficials, bons 
escenògrafs, que sovint acabarien posant un taller propi o associant-se 
amb el seu cap de taller. Entre els oficials n’hi havia de fixos i de 
mòbils. Aquests darrers no estaven vinculats a cap taller en concret 
sinó que anaven allà on els necessitaven. Els oficials coneixien tots 
els secrets de la tasca escenogràfica: el color, el dibuix, l’adaptació 
de l’esbós a les mides concretes dels diferents escenaris, el joc pers
pectiu de les distàncies i les traves, etc. Sovint, però, dominaven un 
aspecte en concret dins el camp de la realització artística, la qual 
cosa passava especialment entre els oficials mòbils: les arquitectu
res o els paisatges, el traçat en perspectiva, les flors, etc. Emili Ami
go, per exemple, era un gran especialista en jardins florits i en orna
mentacions vegetals; Josep Calvo era un eximi perspectivista, etc. 
I d’acord amb aquesta especialització eren contractats temporalment 
per diferents tallers, la qual cosa, si eren fixos, només podien accep
tar prèvia conformitat del seu cap, el qual els cedia temporalment 
a un taller amic —de fet, un taller amic-enemic, perquè també entre 
tallers es produïa la mateixa estranya amalgama d’amistats entra
nyables, col·laboracions desinteressades, rivalitats i ruptures.

A continuació venien els aprenents, en general joves que comen
çaven a conrear la pintura escenogràfica, molts dels quals amb els 
anys van assolir nivells més elevats que els dels seus propis mestres. 
I finalment hi havia els mossos, que s’ocupaven de les tasques més 
mecàniques, com era la càrrega i descàrrega. Sovint, però, compar
tien amb els aprenents els treballs de tesar i de fixar els decorats al 
terra, la preparació del tremp calent a les cassoles, que després este
nien damunt les peces, el traçat de les quadrícules als telons, el re
forç dels seus extrems amb tires de paper o de tela, el posterior em- 
barnillat, la fixació de les peces damunt de tarlatanes de reforç, etc.

L’articulació de la feina pròpiament pictòrica entre aprenents, ofi
cials i mestres, a partir de l’esbós o del teatrí, era diversa. De vega
des, per exemple, la idea era del mestre, però l’esbós o el teatrí eren 
de l’oficial. Aquest fet crea actualment importants problemes d’atri
bució històrica, ja que sovint a l’oficial no li era permès de signar 
la seva obra, en la qual només figurava el segell del taller amb el 
nom del mestre, altres vegades un esbós era el resultat de la inter
venció superposada de la mà de dos-o tres oficials. De vegades els 
aprenents feien la primera tirada de tintes o assenyalaven els con
torns del dibuix, després hi intervenia l’oficial i últimament el mes
tre donava el retoc final; d’altres vegades, en canvi, aquest assumia 
la quasi totalitat de la feina (en alguns casos per necessitat física, com 
era el cas de Vilomara, que mai no va voler tenir col·laboradors).

De vegades els mestres de taller sol·licitaven la col·laboració espe
cial d’algun amic artista per a una intervenció puntual en un deco
rat. Per exemple, Soler Rovirosa, que se sentia insegur a l’hora de 
pintar el mar, demanava al seu amic el pintor Modest Urgell que 
hi donés els darrers retocs.

Els estris de treball per a les escenografies pintades eren molt pre
cisos. Per un cantó, els materials, fonamentalment tela, gases, xar
xes, tarlatanes, tires de reforç, peces de paper, fustes, etc. Per l’al-
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Un teatrí de Soler Rovirosa, on es veuen amb detall els diversos rompi ments: 
Miss Robinson, de l’any 1894.

Caseres i Francesc Nel·lo Ventosa, per exemple, eren bàsicament 
bocetistes.

Progressivament i en especial a partir de l’aparició de nous llen
guatges escenogràfics basats no en la pintura il·lustrativa sinó en el 
modelatge de l’espai escènic i que partien del joc conjunt de volums 
figuratius o abstractes, llums i moviment dels actors i també a cau
sa del progressiu encarcarament d’una bona part dels escenògrafs 
d’ofici o bé de la seva limitació a una sola forma de plantejar l’espai 
escènic, la distància entre la fase del projecte i la de la seva realitza
ció va anar aguditzant-se, fins a arribar sovint a la impossibilitat d un 
diàleg per manca d’un llenguatge i d’unes premisses comunes i, con
següentment, a una creixent intolerància mútua entre els antics es
cenògrafs i els nous, anomenats sovint —i de manera discutible— 
respectivamente realitzadors i projectistes.

Així, durant les darreres dècades, la divisió entre el món dels pro
jectistes i el dels realitzadors s’ha fet sentir fortament, i sovint els 
segons han esdevingut mers constructors físics dels plantejaments 
d’aquells, sense que de vegades hi hagués cap comunió de sentit. Fre
qüentment els resultats en patien les conseqüències.

La progressiva incorporació de noves tècniques i l’obertura dels 
tallers escenogràfics a nous plantejaments del concepte d’escenogra
fia, més enllà de la pintada en forma il·lusionista, permet de nou 
una col·laboració íntima entre l’elaboració i la definició del projecte 
i els que se centren fonamentalment en la realització, que enriqueix 
la màgia dels espais escènics.

Els documents de treball dels escenògrafs —esbossos, figurins, 
maquetes— eren bàsicament estris de treball i no productes artístics 
en si. Si hi afegim el fet que una bona part de notables escenògrafs 
no van ser massa conscients de ser artistes, sinó que es consideraven 
bàsicament treballadors d’un ofici o, en tot cas, artesans, entendrem 
la gran quantitat de material que s’ha perdut, llençat, extraviat o 
regalat sense donar-hi cap valor. Això explica que la major part de 
material que ens ha arribat no té la desitjable identificació míni
ma, com ara la signatura de l’autor, el títol i autor de l’obra, el tea
tre que la va produir i la data de producció. Material perdut i mate
rial sense identificar, aquest és el resultat de l’activitat de molts ar
tistes notables que, des de l’anonimat —i sovint somniant de ser 
valorats algun dia com a pintors de cavallet—, van crear obres mag
nífiques, de vegades absolutament genials.

Jardí de Bonaventura Planella, entorn del 1830, i la reutilització que en va fer, 
amb variants, Soler Rovirosa per a Romeo e Ciulietta, l’any 1876.

tre, les pintures —bàsicament els pigments en pols, les purpurines, 
etc.— i la cola, la qual, barrejada amb aigua calenta —que calia man
tenir sempre calenta perquè no s’endurís— produïa el tremp, amb 
el qual es barrejaven els pigments per mitjà dels pinzells. I, final
ment, l’instrumental: la gran paleta, que consistia en un caixó rec
tangular amb rodes al voltant del qual es col·locaven els pots de co
lors que es barrejaven a la plataforma central; els pinzells, llargs com 
escombres i de diferent gruixària —els més fins per traçar les línies 
i els detalls fins, els més gruixuts per donar les primeres mans de 
pintura; els regles, de dos metres de llargària; i els escaires, amb mà
nec al centre per poder-los sostenir al terra mantenint el seu equilibri.

Entre les tasques pròpies dels tallers, a més a més de concebre i 
realitzar escenografies, hi havia la de restaurar o repintar les que 
s’havien fet malbé a causa dels molts anys d’ús, especialment per 
l’efecte de la humitat i pels successius plegatges i enrotllaments a 
què havien estat sotmeses.

L’opció, aleshores, era doble: refer estrictament el que havia es
tat pintat o aprofitar la seva estructura temàtica i formal per 
introduir-hi variants més en la línia dels nous enfocaments estilís
tics o de la poètica personal del nou escenògraf.

Alguns tallers, especialment quan el seu cap tenia més d’adminis
trador que no pas d’artista, tenien també bocetistes, en general bons 
il·lustradors que es limitaven a donar idees gràfiques als decorats 
que més tard el taller realitzaria. Els bocetistes podien no tenir, en 
canvi, la preparació tècnica suficient per descompondre els esbos
sos en les diferents peces, de mides i proporcions molt precises, que 
feien que l’esbós funcionés bé espacialment. Emili Ferrer, Rafael
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Els treballs no teatrals de Vescenògraf

Inventors infatigables de formes i de trucs —sovint se’ls havia ano
menat mags o bruixots— els escenògrafs es van veure convertits, des 
de sempre, en receptors d’encàrrecs de disseny i d’ornamentació d’es
pais no estrictament teatrals però que, en determinades circums
tàncies, passaven a funcionar, més o menys efímerament, segons 
les lleis de la ficció i de la representació. Certament aquests dissenys, 
que podem anomenar parascenogràfics, no eren privatius dels esce
nògrafs sinó que, també des de sempre, eren i són encarregats a d’al
tres artistes plàstics no vinculats al teatre. Hi ha, tanmateix, una 
especial connaturalitat entre els dos mons i això fa que els escenò
grafs en siguin protagonistes privilegiats.

De vegades l’estatut propi, definit en el contracte, explicitava el 
reconeixement de la idoneïtat de l’escenògraf per a aquestes tasques. 
Durant el barroc, període en què els millors escenògrafs treballaven 
per les corts dels prínceps absolutistes, rebien, entre d’altres, títols 
com «dispensador de reials divertiments», «inventors de festes», «di
rectors de les reials maquinàries i de les celebracions» o «creadors 
dels festius artificis».

Es tractava, de fet, de portar al carrer o a interiors no teatrals 
aquells elements escenogràfics que produïen un gran efecte en els 
plans del decorat, Yattrezzo, el figurinisme, la il·luminació i la tra
moia, a fi de reproduir en grau màxim els mateixos resultats emba- 
dalidors i meravellosos.

Les modalitats de la parascenografia són múltiples al llarg dels se
gles, com també ho són els clients o destinataris, entre els quals tro
bem les corts, les esglésies, els gremis, els municipis, els veïns d’un 
barri, les entitats artístiques i culturals, els propietaris de palaus i 
de pisos, els establiments públics o els mateixos empresaris teatrals.

En el pla eclesiàstic, la diòcesi o les parròquies recorrien a l’esce
nògraf del teatre per a diverses realitzacions efímeres, sempre en 
ocasions puntuals. Freqüents eren les perspectives d’altar, els mo
numents de Setmana Santa, els túmuls o cadafals, els monuments 
d’acció de gràcies i els altars i els carros per a les proclamacions i 
canonitzacions. Les perspectives d’altar eren immensos telons o pla
fons pintats en perspectiva, precedits sovint d’aplics simètricament 
disposats, que simulaven un gran altar ornamentat i que eren col·lo
cats davant l’altar ordinari de l’església en ocasions solemnes o 
tapant una capella lateral que estava en obres i que feia mal efecte 
que es veiés durant els dies de les celebracions més importants.

Els monuments de Setmana Santa eren immenses «fàbriques» cor
pòries destinades a albergar la custòdia en un lloc central i preemi
nent durant els dies sants. Complexos conjunts de cossos centrals 
i laterals, voltats de pedestals amb estàtues i d’escalinates, profusió 
d’encadenaments desorientadors de plens i buits, de columnes reals 
i d’altres de simulades, de balustrades, frisos i cornises, il·luminats 
sempre fins al paroxisme, constituïen l’adequat i convincent em
bolcall metafòric del misteri que calia venerar.

Els túmuls funeraris, amb motiu de les exèquies dels governants 
d’imperis, regnes o institucions polítiques i militars o dels col·lec
tius morts al llarg d’heroiques batalles, tenien un plantejament si
milar, amb tendència, però, a una major sobrietat —que durant el 
romanticisme esdevé patetisme— i a la utilització de recursos al·le
gòrics relatius a la futilitat de la vida i del poder, a les virtuts del 
desaparegut o a l’esperança d’allò que ell havia cregut.

En els monuments d’acció de gràcies trobem els mateixos plan
tejaments: grans cúpules o dossers, cortinatges, flora ornamental 
i garlandes decoratives celebraven un naixement, una coronació, 
un matrimoni, una visita reial o una victòria militar sota les exalta- 
dores músiques dels tedèums.

Els altars i els carros, rics en tramoia dinàmica, quasi sempre amb 
autòmats —estàtues mòbils i articulades— eren immensos decorats, 
fixos o ambulants, que reproduïen els miracles i els fets prodigiosos 
de les vides dels sants recentment canonitzats —erigits com a exem
ples de vida dels fidels— o bé, d’una manera anecdòticament meta
fòrica, les veritats més enllà de la raó del misteri o del dogma que 
acabava de ser proclamat.

En els terrenys cortesà i civil els escenògrafs del teatre eren, a la 
vegada, organitzadors, animadors i dissenyadors insubstituïbles.

Perspectiva il·luminada realitzada per l’escenògraf Fèlix Nogués l’any 1759, 
col·locada davant la façana de Llotja, enfront dels balcons del Palau Reial de Barcelona.

Projecte de Josep Castells per a l’adornament de la plaça de Rius i Taulet 
durant la Festa Major de Gràcia del 1920.

Els esdeveniments de la vida de la cort eren especialment rics en 
incentius parascenogràfics que, sovint, motivaven l’adornament de 
façanes d’edificis públics o de les cases de rics industrials que volien 
participar en l’homenatge. El clímax, però, es produïa en ocasió de 
les visites reials. Amb aquest motiu els escenògrafs construïen un 
món fictici i meravellós d’efímers arcs triomfals col·locats a les en
trades de la ciutat, molls adornats —si l’entrada es feia per mar—, 
pavellons i pèrgoles per a la manifestació pública dels eximis visi
tants, carrosses per als seus desplaçaments, carros escenogràfics d’es
tructures inimaginables —volcans en erupció, muntanyes que 
s’obren i fan aparèixer personatges al·legòrics... —per a les Màsca
res Reials, monumentals terrasses per a fantasiosos focs artificials, 
immensos plafons pintats en perspectiva per tapar els sectors de
gradats de la ciutat o per representar-hi les futures façanes dels edi
ficis en construcció, carrers i places adornades al llarg de l’itinerari 
oficial previst, o bellíssimes perspectives de formes arquitectòniques 
fantasioses el contorn de les quals era resseguit per una successió 
de petits forats que, de nit, deixaven passar la llum col·locada al dar
rere, reproduint, així, els perfils. Aquestes perspectives il·lumina
des es col·locaven sovint a les places dels palaus on s’hostatjaven 
els visitants i feien de vegades una al·lusió metafòrica al poder del 
governant per poder concedir a la ciutat visitada aquells favors que
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Plafons murals de Domènec Sert 
i Francesc Malatò per a un 
menjador, entorn del 1840.

Projecte de túmul funerari, obra de 
Josep Planella.

Carro de Joan F. Chia per a una 
cavalcada, amb el tema dels 
segadors catalans.

li demanava. Per exemple, els tres imperis representats —terra, mar 
i aire— i els vaixells més enllà del «non plus ultra» de les columnes 
d’Hèrcules eren un reconeixement del poder de Carles III sobre les 
Amèriques, territori amb el qual Barcelona volia aconseguir el reial 
privilegi de comerciar.

La vida festiva ordinària de la ciutat i dels pobles oferia també 
un ample camp d’intervenció parascenogràfica.

Destacaven en aquest terreny els monstres i les comparses de les 
festes populars, l’adornament de places i carrers per a les festes ma
jors dels barris i les variades i espectaculars carrosses de les rues del 
carnestoltes i en altres ocasions, com la cavalcada de reis, les festivi
tats dels gremis o la celebració anual dels mercats de la ciutat. Soler 
Rovirosa, Vilomara, Chia, Alarma, Urgellès, Junyent, Morales, Bat- 
llò, Amigó, entre molts altres, van desplegar-hi la seva màgia i la 
desbordant riquesa de la seva imaginació.

En un nivell més particular, entitats culturals o comercials i pro
pietaris privats han requerit també l’ajut dels escenògrafs perquè 
apliquessin els secrets del seu saber —especialment la perspectiva 
i el trompe-l’oeil— en la decoració dels seus salons. Els noms de So
ler Rovirosa, Alarma, Pascó, Junyent, Bulbena i altres van associats 
al disseny de salons de cafès famosos (a Barcelona, la Lluna, el Tori- 
no, el Novetats, la Maison Dorée, el Cafè de les Delícies, l’Edèn 
Concert, etc.; a Granollers, l’Hotel Europa, i així a molts altres llocs), 
o al disseny de sales de ball comercials o promogudes pels tallers 
recreatius del s. XIX (el Rull, l’Embut, el Niu Guerrer...), de cases 
particulars, de cercles culturals —caldria esmentar, si més no, la col·la
boració de diversos escenògrafs com Josep Planella, Pascó o Ju
nyent, en èpoques diferents, en la realització dels murs i vitralls 
(aquests darrers amb temes de la mitologia wagneriana) del Cercle 
del Liceu—, o de salons de teatre, ja sigui per les decoracions esta
bles de sostres i murals, o per altres d’efímeres que els convertien 
en espais fantàstics per a la celebració de grans balls de societat —i 
sovint també balls de màscares— amb els escenaris transformats en 
els llocs proposats com a pretext per a l’ambientació de les disfres
ses d’aquell any, que sovint sortien de la mà dels grans figurinistes 
del teatre.

De nou, un exemple cabdal serien els espais i els ornaments que 
Junyent dissenyava per al ball del Reial Cercle Artístic, que se cele
brava al Liceu, amb l’escenari convertit en un monumental parc 
d’atraccions, un parc amb un teatre de guinyol, un jardí japonès,

una  rep ro d u cc ió  del P ob le  E spanyo l de B arcelona o una  estació d ’es
qu í to ta lm e n t nevada.

D e  vegades els ta lle rs assum ien , ig u a lm en t, la tasca de rea litza r 
els «m am arra txos»  de les d ife ren ts  p ro d u cc io n s  p e r a les quals tr e 
ballaven . Es tra c tav a  de g rans carte lls  p u b lic ita ris  que es co l·loca
ven a la façana dels tea tre s  o  en  llocs estra tèg ics de la c iu ta t, que 
en general rep ro d u ïen  aquelles escenes que p e r la seva v is tosita t, t r u 
cu lènc ia  o  al·lusió als efectes de tram o ia , p o d ien  p ro d u ir  un  m ajo r 
im p ac te  en els v ian an ts , d esp e rtan t-lo s  el desig d ’an ar a veure-les 
rea lm en t.

Els diorames històrics i geogràfics constitueixen un altre cas dé 
parascenografia. No es tracta )a dels diorames estrictament esceno
gràfics concebuts com a espectacle professional, amb un local dedi
cat a ells —com era el cas de Salvador Alarma al Diorama Animado— 
sinó dels que —amb plafons bidimensionals successius i, de vega
des, amb figures corpòries— els escenògrafs muntaven en ocasions 
puntuals, tant si eren regulars —els monumentals diorames pesse- 
brístics de la Casa de la Caritat en serien un exemple— com circums
tancials. A aquest darrer tipus pertanyerien els diorames al·lusius 
al descobriment d’Amèrica enviats per Mestres Cabanes a l’Expo
sició Internacional de Nova York, el 1963; els que il·lustraven fets 
històrics, com l’arribada del primer ferrocarril a Mataró, i llocs re
presentatius de cada una de les capitals espanyoles durant l’Exposi
ció Internacional del 1929 a Barcelona, on al costat de Junyent i 
Manel Fontanals van col·laborar-hi els pintors Galí, Nogués i Ri
card Canals; i els que s’incloïen a moltes carrosses de Carnaval del 
segle XIX per commemorar importants esdeveniments internacio
nals de l’any anterior, com podia ser la visita del príncep de Gal·les 
a l’índia o l’obertura del canal a l’istme de Suez.

E n to t  cas, sem p re  es trac tav a , fo ra  del m arc  de la rep resen tac ió  
te a tra l, d ’un  m ó n  de ficc ions de fo rm es  i fets, ja fossin  reals o to ta l
m en t inven ta ts .

La p u b lic ita t in d u s tria l ha estat i c o n tin u a  sen t un  cam p  im p o r
ta n t de la tasca parascenogràfica : d isseny  d ’estands p e r a les fires 
de m ostres , p lafons in tro d u c to r is  a les u rb an itz ac io n s  estiuenques, 
v itr in e s  que co n te n e n  el d isseny  de reclam s en func ió  d ’u n a  p ro 
p o sta  de co n su m  o d ’un esd ev en im en t c o n c re t, environem ents p e r 
a desfilades de m odes, ap a rad o rs  de grans m agatzem s, etc. S em pre 
espais de ficció am b  u n a  càrrega c o n n o ta tiv a  que els co n v e rte ix  en 
in c itad o rs  al so m n i i al desig.
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CAPÍTOL 5

Els nous camins 
de Vespai escènic



Im perceptiblem ent, i enm ig d 'un  llarg estancament durant les dècades dels quaranta i cinquanta, en què només 
tím ides aportacions per part d ’alguns grups de cambra signifiquen un in ten t de renovació, l ’escenografia catalana 
entra en un fecund i complex període de canvis cap a l ’any 1960, que implica l ’abandó definitiu  de la tècnica 
escenogràfica tradicional. Període complex —per la diversitat de fenòm ens que s ’hi produeixen i per l ’eclecticisme 
de les solucions que s’hi adopten— que consolida la seva em branzida al vo ltan t de l ’intens m ov im en t produït 
en la vida del teatre català l ’any 1976 i ja  no s’atura fin s  avui.

Des de molts anys abans ja existia un sentim ent de neguit respecte de la il·lusió pintada, essència del decorat 
tradicional que gaudia d ’un monopoli absolut. Morales, Fernández, Batlle, Masriera, els Fontanals i Ferrer, am b  
les seves distorsions, havien atacat de ple l ’il·lusionisme com a convenció, però no van apartar-se d ’una tècnica 
tradicional i d ’una concepció estàtica, plana i pictòrica del decorat. Abans d ’ells, tot seguint Appia i Craig, Gual 
havia in ten ta t d ’anar més lluny, per camins basats en la llum  i en els volums, però sense aconseguir d ’obrir una  
veritable escletxa per la qual les seves recerques generessin una continuïtat. La seva intuïció que no tan sols calia 
anar en contra de la il·lusió, sinó tam bé de la pintura, no va crear escola.

Després de la guerra, el monopoli del teatre comercial, el control respecte de qualsevol iniciativa de trencam ent 
i la imposició dels costums més tradicionals i conservadors en tots els àm bits de la cultura, van reforçar la reinstau
rado generalitzada del decorat pintat. A lguns grups de teatre de cambra o experimentals aleshores foren autèntics 
reductes d ’inconform ism e que van m antenir el caliu del descontentament respecte d ’uns textos, d ’una manera  
de dirigir i d ’uns recursos escenogràfics adotzenats. Foren, cronològicament, el Teatro de A rte  (1941) el Teatro 
de Estudio (1943), Thule, Teatro de Ensayo (1947), el Teatro Yorick (1948), el Teatro de Cámara de Barcelona 
(1949), E l Corral i el Teatro Experim ental de Barcelona (1950), la recuperació del Teatre Grec (1952), el Teatro 
Club (1951), la Agrupación de Teatro Experim ental i el Teatro Español Universitario de Barcelona (1953), am b  
homes com els escenògrafs —i a la vegada directors— A r tu r  Carbonell i Rafael Richard, els tam bé escenògrafs 
Andreu  Vallvé i Maria Pintarelli, i els directors— A r tu r  Carbonell i Rafael Richard, els tam bé escenògrafs 
Ernest Carratalà, Angel Carmona, Jordi Grau, A n to n io  de Cabo, Esteve Polls, Mercedes de la Aldea, Mario 
Lacruz, R icard Salvat, M iquel Porter, Feliu Formosa, A n to n i Chic i Josep M. Loperena. Si bé sovint els seus m u n 
tatges, on predom inen els textos del teatre clàssic i contemporani americà o francès, no anaven més enllà de les 
form es ja  assolides durant els anys v in t i trenta, quant a les modificacions pictòriques d ’un realisme estricte, l ’ús 
d ’elements corporis o la supressió del decorat —substituït per cambres negres—, cal afirm ar que els intents que 
protagonitzaren per elaborar una dramatúrgia més exigent d ’uns textos sempre carregats de significació, van do
tar aquelles opcions escenogràfiques bàsicament reformistes d ’una coherència i una intencionalitat dramàtica fo r 
ça més definida.

Un pas més enllà el donà l ’Agrupació D ram àtica de Barcelona (1955), prim er in ten t d ’un teatre nacional cata
là, una de les més grans aportacions de la qual fo u  l ’opció clara per l ’estrena, entre d ’altres, de textos que, donada  
la seva factura, sovin t ratllant l ’absurd o basat, en una poètica de la irrealitat, trencaven am b la lògica i les 
form es teatrals convencionals. A lguns d ’aquests textos form aven  part del repertori estranger més innovador, com  
els de Bertolt Brecht o Ionesco. D ’altres eren de tres nous protagonistes de la nostra literatura dramàtica: Salvador 
Espriu, Joan Brossa i M anuel de Pedrolo.

Es en bona part gràcies a aquesta valenta opció programàtica que a l ’A D B  s ’intensificà la consciència que calien 
canvis im portants en l ’orientació de l ’escenografia. Els telons p intats am b intenció il·lustrativa naufragaven, en 
efecte, estrepitosament, com a univers d ’aquells textos metafòrics i sense ordre lògic o situació anecdòtica precisa. 
D ’altra banda, el m ateix 1955, any en què es fu n d à  el grup, es va produir a Barcelona un fe t  de gran rellevància: 
la vinguda al Liceu de la companyia wagneriana del Festspielhaus de Bayreuth am b el consegüent impacte i les 
apassionades preses de posició provocades per les revolucionàries escenografies de W ieland Wagner, que aprofun
dien el llenguatge dels volum s i la llum  i l ’abandó de les convencions pictòriques rutinàries. Si bé el context de 
la nostra escenografia no estava preparat encara per entrar pels viaranys d ’aquelles noves realitats espacials, el 
fe t  va accentuar la convicció de la necessitat de canvis més dràstics. En qualsevol cas, de m anera coherent am b  
la nostra realitat, duran t els vu it anys d ’existència de l ’AD B , sota la direcció de gent com Frederic Roda, Rafael 
Vidal i Folch, Jordi Sarsanedes, Francesc Balaguer, M ontserrat Julió o Pau Garsaball, entre d ’altres, s ’hi van fe r  
alhora muntatges basats en l ’ús de decorats convencionals, sovint projectat per l ’excellent il·lustrador Evarist Móra, 
i realitzats al taller tradicional de Francesc Pou Vila, i d ’altres que iniciaren propostes de trencam ent més pro
fu n d , a càrrec de Josep M. Espada, Jordi Palà, Lluís G ili i, especialment, A n to n i Bachs-Torné, que comportaven  
interessants exercicis de form es en l ’espai.
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Eren, però, experiments aïllats i sovin t rudim entaris, com els que tam bé protagonitzaren el grup Palestra, ¿/c 
Sabadell (1956), el Pequeño Teatro (1957), La Pipironda (1959) i el Teatro Popular A m a teu r  (1960), on personali
tats com Salvador Fité, R a m ir  Bascompte, Maria Lluïsa O liveda i A n to n io  Joven, am b la col·laboració escenográ
fica de Florenci Clavé, R am on Ribalta, R am on  Rogent, Pedro Schm idt i Ruppert Salvador, eren igualm ent cons
cients de les noves necessitats sense que arribessin a la im plantació de solucions dràstiques. En la major part de 
casos es continuava atacant el problema per una via lateral, la de les llicencies que els diversos «ismes» pictòrics 
permetien en el tractam ent de la figuració pintada. C om  a posició de fons, n i els escenògrafs esmentats n i els que 
per aquells anys ens portaven les seves escenografies des de Castella —els excellents Víctor M. Cortezo, Em ilio  Bur
gos, Sigfrido Burm an, José G. Redondela, M anuel Mampaso, Pepe Caballero, Carlos Sainz de Tejada o el valencià 
Vicente Viudes— o des de Pestranger —Erté, Giorgio Veccia, Mario Vanarelli, etc.—, tots ells protagonistes d ’una  
preocupació generalitzada que afectava tam bé el teatre comercial (català al Rom ea i m adrileny al Comedia, fo n a 
mentalment), no havien posat en crisi Vessència del problema: el decorat p in ta t com a convenció tècnica. E l que 
no funcionava  no era tan t una qüestió d ’estils com tota una manera de fe r  i d ’entendre l ’escenografia: una nova  
realitat espacial am b entita t pròpia —no pictòrica n i necessàriament figurativa , encara que tam bé integrés la 
pintura i la figuració— feta, tal com ja bo havien propugnat a com ençam ent de segle homes com Appia i Craig, 
de volums, estructures, llums, formes, textures i colors. Una realitat bàsicament tridim ensional com és els cossos 
dels actors i l ’espai en què creix i respira l ’acció escènica.

Quan, l ’any 1960, R icard Salvat i M. Aurèlia  Capm any fu n d en  l ’Escola d ’A r t  D ram àtic A drià  Gual, la crisi 
del decorat p in ta t és seriosa. Igual que tots els grups anteriorm ent esmentats, el seguiran u tilitzan t de vegades, 
però més que m ai hom  buscarà solucions diferents al marge del recurs a la tècnica i els tallers professionals, lim itats  
a la repetició del plantejam ent que ara és rebutjat i que continua essent el prim ordial en el teatre comercial. Es 
una recerca entre poques alternatives, atès que, per altra banda, durant aquells anys l ’Institu t del Teatre segueix 
fo rm a n t escenògrafs segons els models habituals.

Les solucions que es troben aleshores són dues. En prim er lloc el recurs a l ’aportació que són capaços de fe r  els 
homes que tenen una experiència profunda de l ’impacte poètic d ’uns aspectes form als susceptibles de ser tractats 
a l ’escenografia am b gran llibertat d ’opcions: la línia, la composició, el gruix, el vo lum , la llum , la textura o 
els materials d ’índole diversa. Es a dir, els artistes plàstics que des de la seva particular recerca creativa de nous 
llenguatges i m itjans —l ’abstracció, l ’informalisme, l ’art cinètic i els nous camins de figuració (el pop, l ’art pobre, 
etc.) busquen, a la vegada, nous àm bits per a la seva creació.

Si bé el recurs als plàstics va constituir una opció deliberada i programàtica de l ’E A D A G , davant la manca 
d ’escenògrafs professionals capaços de trencar esquemes, opció m antinguda per la Companya A drià  Gual que en 
derivarà l ’any 1966, el fenom en  no era nou. Només cal recordar l ’aportació dels grans pintors catalans que entre 
els anys quinze i quaranta van treballar per a tantes companyies i empreses internacionals de teatre, dansa i òpera, 
i els dos casos eximis —a l ’època que ara ens ocupa— de Marià A ndreu  i A n to n i Clavé, igualm ent dedicats —però 
ja no de manera ocasional, sinó estable i intensa— a espectacles de l ’altre costat de les nostres fronteres. Del prim er  
ja se n ’ha parlat. Q uant a Clavé, després d ’una etapa barcelonina als anys trenta i durant una dècada gloriosa 
(1946-1955) vinculada a produccions dramàtiques i coreogràfiques a París, Londres, Biarritz, Hollywood, Chica
go i A is de Provença, va operar una de les transformacions més. radicals de l ’escenografia catalana. Algunes com
panyies catalanes, però, ja  havien iniciat abans l ’operació des de com ençam ent dels anys cinquanta. M olt especial
ment, els Ballets de Barcelona, del ballarí i coreògraf Joan Magrinyà que, ja des d ’abans de la fundació  de la seva 
companyia, l ’any 1951, va recórrer a nom s com R am on  A u lin a  de Mata, R am on  de Capmany, E m ili Grau Sala, 
Bartomeu Llongueres, M anuel Marí, Joan Miró, Pere Pruna, Francesc Ribera, Enric R icart o Joan Vila «d’Ivori». 
Cal esmentar, també, el cas del p in to r  R am on Rogent, principal anim ador de l ’Opera de Cambra de Barcelona, 
creada el m ateix 1951, per a la qual va dissenyar totes les escenografies abans de la seva m ort prematura. L ’A D B  
sovint havia pres el m ateix camí, confiant muntatges a A lexandre Cirici Pellicer, Josep Granyer, Mercè Llim ona, 
Evarist Móra, A lbert Ràfols Gasamada, A n to n i Tàpies o Moisès Villèlia. Des del 1960 al 1974 l ’E A D A G , per 
la seva banda, va recórrer, seguint la m ateixa línia, a Vicenç Caraltó, A rm a n d  Cardona Torrandell, M ana G iro
na, Josep G uinovart, Jordi i lago Pericot (aquest fin s  aleshores encara no vinculat al teatre), A lbert Ràfols Casa- 
mada, Josep M. Subirachs, Eulàlia Surós, Joan Josep Tharrats, Francesc Todo i Moisès Villèlia, entre d ’altres.

Alguns d ’aquests artistes continuen in terven in t en el m ón teatral durant el període més recent, al costat d ’altres 
—procedents dels mons de la pintura, l ’escultura, l ’arquitectura, la il·lustració o el disseny—, alguns dels quals 
també havien participat en muntatges del teatre comercial o d ’altres grups independents dels anys seixanta. Es
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m entem , entre d ’altres, Frederic A m at, Francesc Artigan, A n n a  Bofill, R icard Bofill, lago Bonet, Modest Cuixart, 
Josep M. Garcia Llort, Joan H ernández Pijuan, Robert Llimós, Mariscal, Jaume Pericb, Josep Pla Narbona, Joan 
Ponç, A n to n i Taulé o Joan Pere Viladecans.

D urant els anys cinquanta i seixanta, especialment, la intervenció dels artistes plàstics va ser de capital im por
tància. Era una de les conseqüències lògiques del divorci entre l ’im m obilism e de l ’escenografia professional i l ’evo
lució de la vida teatral, especialment en els plans de la dramatúrgia i de la direcció.

La segona solució d ’urgència que el teatre independent va trobar fou, en part, conseqüència d ’aquesta dificultat 
de comunicació am b els tallers escenogràfics, però en part, també, conseqüència de la pròpia precarietat de m itjans 
tan t en el pla econòmic com en el de les possibilitats ofertes pels locals on sovint actuaven (nous teatres de butxaca, 
com el Windsor, el Candilejas o el D on Juan; espais teatrals no usuals, com la Cúpula del Colisèum; sales d ’actes 
d ’institucions pedagògiques, recreatives o culturals, o espais arquitectònics no teatrals com atris i façanes d ’esglé
sies, patis de palaus o soterranis d ’hotel). Es tracta del recurs a membres de la companyia —actors, tècnics o els 
mateixos directors— o a amics o fam iliars especialment capacitats o sensibles als secrets de l ’harm onia i l ’expressi
v ita t de les form es plàstiques. Recorregueren a aquesta via de treball escenogràfic molts dels grups esmentats i 
els que es creen durant el prim er quinquenni dels seixanta: el grup G il Vicente (1961'), dirigit per Feliu Formosa 
i Francesc Neldo; el Teatre Experim ental Català (1962), de Vicenç Olivares i Francesc Balagué; Els Joglars (1962), 
que fu n d a  A lbert Boadella am b A n to n  Font i Carlota Soldevila; el Camaleón, am b els germans Teixidor i els 
Luchetti; la Gàbia, de Vic, dirigit per Lluís Solà, que comptarà am b la dedicació escenogràfica de Josep Vernis; 
el Grupo Teatral Bambalinas, creat per Gonçal Pérez d ’Olaguer, l ’A lfa  63, de l ’Hospitalet, an im a t per Josep 
A n to n  Codina i més tard per Enric Flores; Gogó-Teatro Experim ental Independiente; de Santi Sans i, posterior
ment, Màrius Gas —tots ells del 1963—; el Grup d ’Estudis Teatrals d ’Horta, creat el 1964 per Josep M ontanyès 
am b Josep M. Segarra, grup que el 1977 donarà lloc al Teatre d ’Horta, i els Grups Experimentals de l ’In stitu t 
del Teatre (1965), am b H erm ann Bonnín i A lbert Miralles. Encara caldria afegir-hi els cicles de teatre in fan til 
«Cavall Fort», iniciats l ’any 1967am b l ’anim ació de M artí Olaya i el N ou Grup de Teatre Universitari, de Frede
ric Roda Fàbregas. D ins de tots ells, gent de teatre que practiquen la plàstica com a opció o fin s  i tot professional
ment, o gent que, des de la pròpia experiència teatral unida a la seva sensibilitat, se sent m otivada pel disseny 
de la plàstica espacial dels muntatges, es transformen en escenògrafs, de vegades d ’emergència i d ’altres d ’opció 
decidida. Entre els molts actors, directors i altres que hi trobem fe n t d ’escenògrafs podem esmentar Jaum e Batiste, 
A lbert Boadella, Florenci Clavé, Carles Fruns, Josep Montanyès, Jordi Olivares, M artíR ibé, Jordi Teixidor i M ont
serrat Torres.

Èa recerca de solucions davant la crisi, ja p lenam ent assolida, dels antics plantejam ents escenogràfics comença 
a plantejar —i el protagonisme escenogràfic assumit per gent de teatre que no són pintors hi contribueix en part
ia utilització escènica de materials que no havien estat tinguts en compte pels tallers professionals i que són suscep
tibles d ’una presència dramàtica de gran densitat: fusta, vidre, teles, sorra, uralites, metalls, etc., posició que es 
consolidara a la fase següent. E l m ateix m u r  de totxanes velles que tanca l ’escenari per darrere es revela com a 
estri de gran potència expressiva, sigui en el seu estat natural, sigui tractat per procediments diversos, ja presos 
aïlladam ent o bé fo rm a n t estructures mixtes. Les seves qualitats tècniques sovint són de prim er ordre (economia, 
resistència al desgast, lleugeresa am b propietats acústiques i tàctils, fàc ilm en t manipulables en el m untatge i el des
m untatge i fàcils de carregar en furgonetes en les gires, etc.) i les seves textures —poroses, llises, rovellades, esquerda
des, asèptiques, iridescents, reflectants, etc.— agafen, en contacte am b la llum , valors de signe que no s ’havien  
tingut en compte als escenaris. A  aquests materials existents des de sempre, però teatralm ent inèdits, s ’afegeixen 
nous materials industrials (plàstics, fibres, metalls d ’aliatge, etc.) que l ’esperit de recerca del teatre d ’aquests anys 
incorporarà progressivament, desvinculant per prim era vegada el curs de la història de l ’escenografia del de la 
història de la pintura.

És m olt el que l ’escenografia s ’havia plantejat fin s  aquí, pel que fa  a l ’aprofundim ent dels anteriors vocabularis 
estilístics, la recuperació de tècniques antigues com les escenografies corpòries i simultànies, i les estructures de vo 
lums a l ’espai. Els resultats, tanmateix, eren m olt irregulars. A l  costat de muntatges absolutam ent admirables, 
a càrrec d ’algun dels artistes plàstics o dels homes de teatre esmentats, i dels intents per part d ’alguns escenògrafs 
que, des del teatre comercial i independent començaven a obrir camins, com Josep M. Espada i Jordi Palà, dom ina
va una tònica d ’experimentalisme i rudim entarietat que, en el fons, revelava la manca d ’adequació dels camins 
triats, mancats del necessari aprofundim ent en les bases tècniques i artístiques especifiques del llenguatge escenogràfic.
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L 'arribada des de Polònia, on havia cursat Belles A  rts i Escenografia, de Fabia Puigserver Pany 1959, fo u  l'esde
venim ent clau per a la maduració dels nous camins que necessitava Catalunya, i es revela, en la distancia del 
temps, com, possiblement, l'esdeveniment més decisiu d'aquest darrer període. L'evolució de l'escenografia catalana 
dels anys trenta, des de dins i en contacte am b Europa, havia quedat tallada per la repressió cultural i el centralisme 
consegüent a la guerra civil, i es perpetuava anacrònicam ent el monopoli dels antics esquemes contra els quals 
ara es lluitava, en certa manera a cegues. A  Polònia, en canvi, Puigserver havia pogut aprofundir una visió de 
l'escenografia oberta a una gran heterogeneïtat de m itjans tècnics, adscripcions estètiques i plantejaments estructu
rals que desmantellaven d'arrel la fa ta l separació entre elements estàtics (el teló p in ta t i pla) i dinàmics (l'acció 
dels personatges a l'espai) imposada per la tradició i que substituïa el valor representatiu de la proposta escenogràfi
ca pel seu valor expressiu.

Les primeres escenografies signades per Puigserver per a l'E A D A G , a la qual es vincula el 1960, algunes de les 
quals són inèdites potser perquè s'avançaven massa a una evolució que tot just s'iniciava, deixen veure, ultra un  
predom ini neoexpressionista —vestigi d 'un  peculiar decantam ent lingüístic dels països de l'Europa central i de 
l'est durant la segona postguerra— el tret i premissa bàsics de tota l'escenografia catalana posterior: l'eclecticisme, 
entès no com una manca d'estil o de criteri propis, sinó com el resultat d 'una profunda opció de síntesi i d 'una  
subordinació de la tasca de l'escenògraf a tres poètiques anteriors a la seva intervenció, la del text, la de la dram a
túrgia i la de la direcció. Són tres universos en simbiosi, la mateixa en què ell, com a m embre d 'un equip, haurà 
d'entrar des del seu bagatge propi fin s  a arribar a un resultat coherent. En aquest sentit espot a firm ar que l'evolu
ció de l'escenografia depèn de la seva imm ersió en l'evolució del teatre. Si aquesta im m ersió no es dóna, o si durant 
un període el teatre està estancat, l'escenografia deixa d'estar viva, ja que no té el context vivificador que li és 
necessari.

La consolidació de l'eclecticisme s'accelera am b els muntatges del Grup de Teatre Independent del C IC F (1966), 
que dirigeix el m ateix Puigserver ju n ta m en t am b Francesc Neldo i Feliu Formosa, i els de l'operació Off-Barcelona 
iniciada per aquest grup, que tingué a VAliança del Poblenou un local d'excepció. En tots ells es produeix una  
diversitat extremada de form es i estructures escenogràfiques, de referències estilístiques i de sistemes en la relació 
entre la representació i el públic, relació profundam ent replantejada a Europa, especialment a partir dels treballs 
de Grotowski.

L'entrada en acció en el m ón de l'escenografia de lago Pericot l'any 1968, am b l'inici d 'un  seguit de muntatges 
que comporten investigacions d'espai de plantejaments diversos i m olt elaborats, la incorporació de Puigserver, 
i alguns dels millors directors del teatre independent al quadre de professors de l'Institu t del Teatre, dirigit per 
H erm ann Bonnín l'any 1972, als quals avia t s'uneix Pericot, la consolidació d'alguns grups cabdals com Els Jo
glars i la constitució de nous grups, cada vegada més sòlids i renovadors, fa n  entrar l'escenografia en un període 
de maduresa que avia t es beneficiarà de les aportacions fetes per les primeres promocions de la renovació sortides 
de l'Institu t del Teatre: Joan Josep Guillén, R am on  B. Ivars i Josep M. Massagué, als quals de seguida caldrà afegir, 
entre d'altres, els nom s de Montse Am enos, N ina  Pawlowsky, Isidre Prunés i A ndreu  Rabal.

Entre els nous grups nascuts en el prim er quinquenni dels setanta convé esmentar l'A-71 (1971), creat per Joan 
Maria Gual; E l Globus, de Terrassa, dirigit per Pau Monterde —fusió  dels anteriors Sis x Set i S kunk—, on treba
llaran com a escenògrafs Joan Jorba i A lbert Novellon; i Comediants, aglutinat per Joan Font (tots dos del 1972); 
el Grup de l'Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants (1973), dirigit per Josep A n to n  Codina i Lluís Pasqual; Dagoll- 
Dagom, inicia lm ent sota la direcció de Joan Oller i més tard de Joan Lluís Bozzo, el Grup d'Acció Teatral de 
l'Hospitalet, dirigit per Enric Flores (ambdós del 1974); el que, nascut el 1975 sota l'im puls de lago Pericot, s'ano
menarà més tard Teatre Metropolità de Barcelona; el Teatre de l'Escorpí, del m ateix any, fu n d a t per Josep Mun- 
tanyés, Guillem-Jordi Graells i Fabià Puigserver, i algun altre grup am b interessants aportacions escenogràfiques 
i de relació actors-públic, entre els molts que s'aglutinen i es consoliden a comarques, com el TEI de Sant Marçal, 
an im a t per Toni C ruz des de voltants de 1970.

L'eclecticisme de solucions que resulta d'aquesta suma de personalitats, m itjans i propostes acaba defin itivam ent 
am b el concepte d'«isme» com a generalització aplicable en un m om ent de la història de l'escenografia. H i ha, 
això sí, unes constants de base: el valor atorgat als volum s i a la llum  com a definidors d'espai, la llibertat d'estruc
tures tècniques (complexes o senzilles, figuratives o geomètriques, am b predom ini del terra, en angle o en marc, 
minim alistes com l'escena aplic, l'escena plafó o l'escena attrezzo, etc.) els referents estilístics (naturalisme, abstrac-
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ció, realisme poetitzat, paròdia, recurs a referents pictòrics, etc.) i la tendencia a operar m itjançant elements signe 
(de vegades puntuals i d ’altres derivats dels mateixos materials i /o  formes) indicatius de les intencions dram àti
ques i sostenidors, am b la il·luminació, de V«estat de gràcia» que dim ana de les realitats escèniques autentiques. 
Especialment, la llum  de tractament m olt variat arriba a ser de vegades, com en els muntatges del grup d ’Horta, 
l ’element substancial —i quasi únic— de l ’escenografia, basada en la seva capacitat, atesa la seva ductilitat i el 
seu misteri, per descompondre l ’espai i convertir les realitats físiques en presencies morals. Ella és, en el fons, la 
que vivifica les dues adscripcions estilístiques que semblen predom inar entre el bàsic eclecticisme de les dues darre
res dècades: les escenografies basades en estructures abstractes o a m ig cam í entre l ’abstracció i la figuració, i aquells „ 
que, per la rara fusió que operen entre elements realistes i una especial transfiguració, depuració o irrealisme d ’aquests, 
permeten de parlar de realisme poetitzat. Aquestes tendències de fons incideixen en el m illor teatre comercial, 
com succeeix a les companyies de Montserrat Carulla, Carlos Lucena i moltes d ’altres, que cada vegada obren 
més les portes a conceptes de volum  i de llum, i compten am b l ’aportació dels nous escenògrafs.

I  a ix í arribem a l ’any 1976, on conflueixen, en el context de l ’ebullició consegüent a l ’inici del postfranquisme, 
diversos fets determinants. La constitució de l ’Assemblea d ’Actors i Directors, que programa la temporada del 
Grec 76, i la seva escissió, que origina l ’Assemblea de Treballadors de l ’Espectacle, la qual es farà  càrrec per dos 
anys del Saló Diana, obren pas a una presa deposició respecte dels problemes de la professió que accentua el n ivell 
d ’exigència, estableix els vincles definitius d ’aproximació entre teatre independent i teatre professional, ancestral
m en t refractaris, i obliga les institucions públiques a fe r  una política de suport als grups que beneficiarà les seves 
possibilitats de perfeccionar tècnicament els muntatges en tots els aspectes, incloent-hi l ’escenografia. Es, a la vega
da, l ’any de la creació del Teatre Lliure, de la m à de Puigserver, Lluís Pasqual i Pere Planella, que comporta 
la institucionalització de l ’heterogeneïtat i l ’eclecticisme ja no tan sols per la diversitat dels bagatges am b què 
hi conflueixen els tres directors, sinó tam bé per la flex ib ilita t mateixa de la seva estructura espacial i la llibertat 
de les escenografies que hi realitza Puigserver, marcades, quasi sempre, per trets de rara perfecció, lirisme ipoetitza- 
ció de l ’espai.

E l balanç d ’aquests darrers anys és encara més diversificat. En el pla dels noms que protagonitzen l ’escenografia 
cal esmentar la defin itiva  maduració dels escenògrafs sortits de la renovació de l ’Institu t del Teatre, molts d ’ells 
vinculats actualm ent a les tasques docents i sol·licitats per companyies professionals i centres dramàtics del país 
i de l ’altre costat de les nostres fronteres, i la incorporació d ’altres nom s com els de Pep Duran, A lfons Flores, 
Marcelo Grande, Josep M. Ibáñez «Dino» i Enric Majó, als quals cal unir, m olt recentment, els de joves com A n to 
n i Bueso, R icard Calventus, Roser Caritx i Llorenç Corbella. Nous grups han col·laborat a partir del 1976 en 
el rigor i la diversitat de la recerca: Teatro Fronterizo, Roba Estesa, E l Tea trí(d ’Esparreguera), E l Teatre del Tràn
sit, el Teatre del Celobert, Z itzàm a/Teatre, A l  Víctor, La Fura dels Baus, La Cubana (de Sitges), E l Tricicle, Vol 
Ras, etc., on trobem alguns dels directors ja  esmentats i s ’hi incorporen o consoliden en les tasques directives o 
de coordinació noms com Joan Castells, Víctor M. de la Hidalga, N úria Masot, Jordi Mesalles, Jordi M ilán o José 
Sanchís Sinisterra. Nous locals han acollit la seva acció, com la Cúpula Venus, la Sala Villarroel o el Teatre Regina.

La recerca de noves form es d ’incidència del teatre en relació am b  el públic, unida a l ’escassesa de locals, ha origi
nat interessants intents d ’u tilitzar llocs no teatrals, però potencialm ent carregats de connotacions expressives, com  
a espais de la representació, o de realitzar-la en espais neutres i diferents segons les diverses produccions d ’un m ateix  
espectacle.

L ’Adm inistració, ultra una més equilibrada i dúctil —malgrat que sem prepolem itzable— política de subven
cions, ha creat la seva pròpia xarxa d ’iniciatives teatrals, tan t en el pla dels serveis generals com en els dels centres 
i companyies, els cicles i els locals. A ixí, la Generalitat, a partir del seu Centre Dramàtic, ubicat als locals del 
Teatre Romea, genera els anuals M emorial Regàs i Cicle de Teatre Obert i vincula sovint els escenògrafs esmen
tats a les seves produccions, i que atorga especial suport a la companyia de Josep M. Flotats, que disposa del Teatre 
Poliorama. I  l ’A ju n ta m en t organitza les temporades estiuenques del Grec i ha obert un modern espai teatral poli
valent a l ’antic Mercat de les Flors.

L ’escenografia europea es fa  present a Catalunya per una doble via, derivada de la gestió d ’aquests centres ofi
cials. D ’una part, són molts els escenògrafs estrangers l ’obra dels quals arriba a Barcelona de la m à de les compa
nyies internacionals incorporades a la programació d ’alguns d ’aquests cicles —com el del Grec o el M emorial Regàs— 
o a través dels muntatges operístics del Gran Teatre del Liceu, regit per un Consorci des de 1981, local que ja

2 8 0  ELS NOUS CAMINS DE L'ESPAI ESCÈNIC



a partir dels anys quaranta i fin s  ara, tot i la seva trajectòria escenogràfica fonam en ta lm en t conservadora, ha 
portat escenografies dels nom s més grans del panoram a internacional, des d 'E m il Preetorius a Jean-Pierre Ponne- 
lle, passant per Nicola Benois, Franco Zefirelli, Pier-Luigi P izzi o G ünther Schneider-Siemssen. Cal esmentar també, 
com a segona via, de complexa adscripció —operació de prestigi?, menysvaloració de Vescenografia autòctona ?, 
política d'inserció en el panorama internacional?, vo lun ta t de fe r  conèixer aqu í noms de reconegut valor?—, els 
escenògrafs estrangers que reben encàrrecs directes de les institucions públiques o companyies semioficials per a 
produccions pròpies o per a d'altres en què els centres oficials intervenen com a coproductors. A ixí, els recents 
treballs vistos a Barcelona de Max Bignens (La Tempestat), Ezio Frigerio (Salomé), Josef Svoboda (Cyrano de 
Bergerac) o Serge M arzo lff (Una jornada particular, El despertar de la primavera i El tango de don Juan).

Tres fenòm ens més són dignes de ser esmentats. Per un cantó, una nova tendència a la consolidació de tàndems
0 equips professionals, ja sigui entre escenògrafs (els exemples més clars, però no els únics, els proporcionen els tàn
dems Montse Amenós-Isidre Prunés i Pep D uran-N ina Pawlowsky), entre escenògrafs i directors (el cas més evident 
és el de Fabià Puigserver i Fluís Pasqual, ja  no dins el seu àm bit natural del Teatre Fliure, sinó en molts muntatges 
teatrals o operístics aliens) o entre escenògrafs i companyies (és el cas dels esmentats Am enós i Prunés am b Dagoll- 
Dagom, d 'A lfons Flores am b el G .A.T. de l'Hospitalet, de Josep M. Ibàíïez «Dino» am b Els Joglars, de Josep M. 
Massagué am b el grup de teatre in fan til U  de Cuc, etc.).

En segon lloc, la reverberació de l'activita t dels escenògrafs teatrals en els àm bits del cinema i de la televisió 
actuals. A  l'escenografia cinematogràfica, que havia estat una especialitat de Vallvé, s'han dedicat Espada, Mas
sagué i, sobretot, Ivars. Q uant a la televisió, àm b it al qual s'han dedicat am b  preferència Vicenta Obón, Agnès 
Ricart i Joan Sibina, ha recorregut especialment a Amenós-Prunés, Guillén —que hi investiga l'aplicació esceno
gràfica de noves tecnologies— i Ivars. En canvi, no ho ha fe t  de manera simptomàtica, en el cas d'altres escenò
grafs, com Puigserver i Pericot, que han constituït la base de l'etapa més fecunda de la renovació escenogràfica.

En tercer lloc, l'evolució seguida aquests darrers anys pels tallers professionals a partir d'una prim era fase de 
marginació i ressentiment, fr u i t  d 'un  cercle viciós establert entre la desconfiança am b què veien els qui cercaven 
altres camins, seguida de la inseguretat que aquesta recerca els produïa pel fe t  de no disposar de bases que els perm e
tessin assumir-la i integrar-s'hi am b tranquil·litat, i la sim ilar desconfiança d'aquests envers el tancam ent que 
aquells, lim ita ts —en el camp del teatre comercial i de la revista— a la repetició de fórm ules apreses, manifestaven; 
aquest cercle viciós havia obert una quasi total desvinculació entre grups i tallers i ha tardat dècades a trobar 
sortida. A ixò  es produeix després d 'una fase en què els tallers són cridats a la mera realització passiva, a mides 
d'escenari, de les opcions elaborades pels projectistes, convertits en els únics protagonistes de la creació escenogràfi
ca pròpiam ent dita. Progressivament, en efecte, la col·laboració fa  que les resistències mútues cedeixin i que la 
interlocució sigui cada vegada més possible, especialment a partir  de la m ateixa sensibilització vers altres opcions 
que els nous escenògrafs produeixen en els antics. S'arriba a ix í a un període en què els treballs entre les fases de 
projecte i les de realització esdevenen més integrats i, fin s  i tot, simultanis, tan t per part dels nous tallers que 
es creen, com el de Jordi Albet, a Gavà, o el dels germans Castells, a Cardedeu, com, sobretot, del més im portant
1 evolucionat dels tallers tradicionals, el d 'A n to n i Coromines i A r tu r  Farré, que garanteix la realització de les 
escenografies més interessants i complexes de les dues darreres dècades.

Metodològicament, les unitats d'aquest darrer capítol s'inicien am b uns temes referents a l'activita t de les prim e
res fases del canvi, per entrar a continuació en tres blocs referits respectivament —en el marc de l'esmentat eclecti
cisme de solucions— a les diverses estructures i materials, 
als vocabularis estilístics adoptats en aquest període i als 
nous espais de la representació teatral.
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BIOGRAFIES

Antoni Clavé Sanm artí
Barcelona, 1913

Josep M. Espada Pié
Barcelona, 1930

1926 — Segueix els cursos noc
turns de Llotja, on intima amb Grau 
Sala, i treballa com a aprenent amb 
un p in tor de parets.

1930 — Fa els seus primers cartells 
publicitaris i col·labora com a il·lus
trador en diversos setmanaris.

1934 — Investiga materials nous 
(cordes, collages, etc.) per incorporar
los al cartellisme i la decorado. Fa 
cartells per als cinemes Capitol, Fè- 
mina i Catalunya. Col·labora artís
ticament amb l’Associació de Teatre 
Selecte.

1938 — Primera escenografia: Co- 
miatsa trenc d ’alba, de R. Vinyes, al 
Teatre Català de la Comèdia ins
tal·lat al Poliorama. Fa el cèlebre car
tell dels Elencs de teatre per a comba
tents, de la Federació Catalana de 
Societats de Teatre Amateur: «Tea
tre de i per a la guerra».

1939 — S’exilia a Perpinyà. Dos 
anys més tard s’instal·la a París, on 
el 1942 exposa, junt amb M artí Bas 
(antic aprenent al taller de Batlle) i 
Grau Sala, a la Galeria del perspecti- 
vista Castelucho. Impacte del precio
sisme intimista i de la sensualitat cro
màtica de Bonnard i Vuillard.

1944 — Coneix Picasso, que influi
rà profundam ent en l’alliberament 
formal de les seves escenografies, 
sempre sintètiques de concepció i re
sultat d ’un ric i vigorós collage de tèc
niques i materials que li permeten 
d ’operar una de les revolucions més 
transcendentals de l’escenografia ca
talana.

1946 — Boris Kochno, assabentat 
de la qualitat de Clavé pel gran esce
nògraf Christian Berard, li encarre
ga la seva prim era escenografia a 
França, inici d ’un fecund decenni: 
Los caprichos, per als Ballets dels 
Champs Elysées. Il·lustra edicions li
teràries, com La Dame de Pique o 
Carmen.

1947 — El cercle de la por, de Fer
ran Canyameres, a París.

1949 — Decorats i figurins cèle
bres per a Carmen, per als Ballets de 
París de Roland Petit, als teatres Prin
cess’s de Londres i M arigny de Pa
rís, que donaran la volta al món. Al 
Romea, de Barcelona, Tobruck, de 
Xavier Regàs, amb decorats realitzats 
per Bartolí.

1950 — Davant el triom f de Car-

men l’any anterior, el Convent Gar- 
den li confia els decorats de Ballabi- 
le, pel Sadler’s Wells Ballet. Les escales 
(de graons, tisora, cordes, etc.) pas

sen a ser un element escenogràfic que 
mai més no deixarà. Decorats i figu
rins per a l’opereta Feuerwerk, a 
Munic.

1951 — Decorats i figurins per a La 
casa de Bemarda Alba, al Festival de 
Biarritz, i per Revanche, per als Ba
llets de Ruth Page, a París.

1952 — Treballa a H ollyw ood en 
els decorats i vestits dels ballets del 
film Hans Christian Andersen, de 
CH . Vidor, per a la Metro Goldwing 
Mayer. Projectes inèdits per a Dessins 
pour six, al Ballet Theatre de Nova 
York. Decorats i figurins per a Don 
Perlimplín, de García Lorca, al Fes
tival du XXème Siècle, de París, i per 
a Les Noces de Figaró, de M ozart, al 
Festival d ’Ais de Provença.

1953 — Suzanne and the Barber per 
a R uth Page, a l’O pera de Chicago, i 
Deuil en 24 heures per als Ballets de 
Roland Petit, a París.

1955 — Per a la mateixa compa
nyia fa la seva darrera escenografia, La 
Peur. Es retira, en part influït per la 
decepcip en el tractament que H olly
wood havia donat als seus projectes, 
convertint en blaus ensucrats els seus 
grisos misteriosos i adherint cintes i 
altres ornam ents als seus vestits. N o 
acceptarà les posteriors propostes 
que rebrà de la RKO, del marquès de 
Cuevas, del Convent Garden i l’Old 
Vic, de Londres, de H. von Karajan 
i de la Scala de Milà.

1980 — Exposició dels seus deu 
anys d ’obra escenogràfica, al Palau 
Güell de Barcelona, organitzada per 
l’Institut del Teatre, al qual fa llegat 
d ’un im portant conjunt de maque
tes, esbossos, figurins i cartells.

1953 — Es presenta a les galeries 
Jardín amb una exposició de peces se
ves de «pintura musical» reveladores 
d ’una inquietud per la síntesi de les 
arts i pel moviment, que aviat el por
tarà al teatre.

1955 — Inicia la seva carrera esce
nogràfica, com a autodidacte, a l’atri 
de l’església de la Santa Creu de Be- 
llaterra. A partir d’aquí el seu treball, 
ja in in terrom put i dedicat al teatre 
parlat, a l’òpera i a la dansa, se situa
rà en l’ampli i eclèctic camí que por
ta des del naturalisme corpori a les 
opcions abstractes, passant per la fi
guració amb elements sintètics. Es 
sol·licitat, com a escenògraf i figuri
nista, pels més renovadors directors 
i grups del teatre experimental i in
dependent català: l’ADB, Palestra, 
l’EA D AG , el TEU  i altres, i també 
les companyies de teatre comercial. 
Els seus locals habituals seran el Can
dilejas, el W indsor, el Romea i el 
Liceu.

1958 — Inici del seu gran període 
d’activitat, que dura fins al 1964. Fins 
al 1960 treballa unit a Jordi Palà. Peí
ais Cicles de Teatre Llatí d’aquest any 
i el següent, al Romea, fan Tirant lo 
Blanc a Grècia, Los melindres de Be- 
lisa i La Farsa de la enamorada del rey. 
D urant tres anys consecutius li ator
guen el premi a la millor esceno
grafia.

1959 — Com pleta l’escenografia 
que havia iniciat el malaguanyat Ra
mon Rogent per a l’òpera Amunt!, 
al Liceu. Al Candilejas m unta Las 
manos de Eurídice, El zoo de cristal i 
Mirando hacia atrás con ira.

1960 — Col-labora amb dos grans 
actors: El jardín de Falerina, amb N u
ria Espert, al Teatre Barcelona, i El 
Sr. Parramon i La torre i el galliner, 
amb Joan Capri, al Candilejas; aques
ta col·laboració l’any següent es re
petirá amb El fiscal Recasens. Entre 
molts d ’altres títols d ’aquest any es
mentem La cabeza del dragón, al 
Liceu.

1961 — A París guanya el segon 
premi de la Biennal de Teatre amb 
un projecte inèdit per a Hamlet, es
pai concebut com a piràmide mòbil 
de graons. Medea, amb J.G. Schroe- 
der i N úria Espert, al Teatre Grec, 
i Las Golondrinas i l’estrena mundial 
de L ’Atlantida, al Liceu.

1962 — El caballero de milagro, al 
Grec; Hamlet, al castell de Penísco
la, Romeo ijulieta, al Rornea, La Co- 
rnda, a la Cúpula del Coliseum,Joc 
de taula, al Candilejas i, sobretot, el 
ballet Rapsòdia Sincopada, al Liceu, 
amb una escenografia de discos me
tàl·lics mòbils, són fites im portants 
d ’aquest any.

1964 — Lorca e il jlamenco, ballet 
de José de la Vega, al Palau de l’Eli- 
seo de Roma. Col·laboració amb 
l’Esbart Verdaguer per a La Rambla, 
que es repetirà dos anys més tard 
amb un dels seus millors muntatges 
d ’aquest període: State Valenciana. 
L’òpera Julio César i el Ballet Evoca- 
ción, per a jo an  Magrinvà, al Liceu.

1965 — Problemes amb el Liceu 
després del seu muntatge de La voix 
humaine, de Cocteau-Poulenc, fan 
que disminueixi dràsticament la seva 
dedicació escenogràfica i es dediqui 
a la seva segona vocació: l’interioris
me, tot especialitzant-se en la restau
ració d’ambients modernistes. Fins 
al 1971 treballa només en cinc m un
tatges i després s’atura.

1969 — Comença la seva dedicació 
al cinema amb La Respuesta, de J.M. 
Forn, director que retrobarà a Com
panys, procés a Catalunya, el 1979. El 
1975 farà Las largas vacaciones del 36, 
per a J. Camino.

1976 — Roses roges per a mi, al 
Grec, i Sopa de pollastre amb ordi, al 
Teatre d’Horta, marquen un breu re
torn al teatre.

1979 — Lastima que sea una puta, 
al Teatre M artín, de Madrid, i Salo- 
mé, a la Zarzuela, són l’inici d ’un se
gon període d ’activitat continuada, 
on sobresurten Pigmalió (1981), El 
cafe de la marina (1983), Teledèum 
(1984) —només els figurins— El roig 
i el blau (1985) i Edip i locasta (1986).

2 8 2  ELS NOUS CAMINS DE L’ESPAI ESCÈNIC



Jordi Palà Patria
Rosario (Argentina), 1923.

Fill de pare català i mare argenti
na, arriba a Barcelona a l’edat de dos 
anys.

1950 — Ingressa a l’Escola de Be
lles Arts.

1954 — C ontinua estudis, durant 
tres anys, a l’Ecole des Beaux Arts de 
París, on entronca amb l’escola esce
nogràfica de Christian Bérard, crea
dora d’espais caracteritzats pel seu re
finament. Hi realitza els figurins per 
al ballet espanyol Romancero i un 
projecte inèdit per a Sybille, ambdós 
per al Théâtre Empire.

1958 — De nou a Barcelona, inicia 
un tàndem professional amb Josep 
M. Espada, que durarà dos anys, amb 
títols com La desconcertante Sra. Sa
vage, El zoo de cristal (totes dues al 
Candilejas), Flamenco y danzas espa
ñolas (per José de la Vega), Los me
lindres de Belisa i Farsa de la enamo
rada del rey (ambdues per ais cicles 
de Teatre Llatí del 1958 i 1959 en els 
quals guanyaran els premis a les mi
llors escenografies) i, per a l’ADB, 
X'.andi, En Tirant Lo Blanc a Grecia, 
Les alegres casades de Windsor, El bur
gès gentilhome i Nerta. Es mou entre 
la tradició i la investigació de nous 
esquemes i materials.

1960 — Sol, continua col·laborant 
amb l’ADB en l’escenografia i els fi
gurins de L ’hort dels cirerers i Beckett
0 l ’honor de Déu. Amb escenografies 
respectives de Lola Anglada i A nto
ni Tàpies hi fa els figurins de L'hos
tal de l ’amor i Or i Sal. Sovint, com 
a figurinista de l’ADB, col·labora 
amb Maria Junyent.

1962 — Vinculat de manera esta
ble a grups experimentals i compa
nyies comercials que treballen als tea
tres Candilejas, W indsor i Romea, 
realitza, fins al 1966, l’escenografia
1 els figurins d ’una sèrie in in terrom 
puda de títols. Destaquem: Topaze, 
Mucho ruido y pocas nueces, Els fugi
tius de la Plaça Reial, Falta de prue
bas, Frankie y la boda, La gata y el 
buho i Entre nosotros.

1966 — Inicia una col·laboració 
amb Ricard Salvat per a la Com pa
nyia Adrià Gual amb Adrià Gual i 
la seva época, que continua l’any se
güent amb Misteri de dolor i Aquesta 
nit improvisem.

1968 — Les seves realitzacions tea
trals s’espaien, fins a aturar-se el 1974.

A L ’enterrament és a les 4, La Cabe- 
za del dragón (1971) i Facem comèdia 
(1972), cal afegir les seves escenogra
fies per al Teatre Nacional de Barce
lona: La filla del mar (1971), Exilia- 
dos i Les alegres casades de Windsor 
(1972) i Els fills del Sol (1974).

1970 — Inici de la seva col·labora
ció com a figurinista per a sèries de 
TVE amb Los tres mosqueteros, que 
continua amb Estrellas de la òpera 
(1975) i La Saga de los Rius (1976).

1983 — Retorn al teatre com a fi
gurinista. UrLaust i, l’any següent, 
Batalla de reines.

Dins d ’una posició de fons vincu
lada al realisme, la trajectòria de Palà 
es caracteritza per la pluralitat de les 
solucions formals i d ’articulació del 
m ovim ent en els canvis. Dins de la 
seva obertura a nous camins esceno
gràfics, cal destacar els esmentats Bec
kett, Mucho ruido ypocas nueces i els 
muntatges per al TNB.

lago Pericot Canaleta
El Masnou, 1929

1963 — Pintor de cavallet i grava
dor centrat en l’estudi dels valors ex
pressius del color i en la tridimensio- 
nalitat de les textures, realitza la seva 
primera exposició a Barcelona. Fins a 
l’any 1972 en seguiran d’altres a 
Edimburg, Londres, Ginebra, Flo
rència, Ljubljana (Iugoslàvia), To- 
kyo, Sao Paulo i Venècia.

1968 — Dins de l’operació de re
curs als plàstics, desenvolupada per 
Ricard Salvat per a les escenografies 
de l’EAD AG , Pericot realitza, con
juntam ent amb el seu germà Jordi, 
les Balades del clam i la fam, de X. Fà
bregas, a la Cúpula del Colisèum.

1969 — Per al mateix grup i el ma
teix local, Guadaña al resucitado, on 
defineix plenam ent les coordenades 
bàsiques de la seva recerca escenogrà
fica, centrada en l'ús total de l’espai 
escènic per part d’estructures, sovint 
abstractes, i materials tèxtils o sòlids 
en moviment, que el modulen creant 
zones en relacions dinàmiques mú
tues de connexió, invasió, incom u
nicació, etc., de vigorosa força plàs
tica i poder simbòlic. Fins al 1974 
realitzarà comptades escenografies, 
molt elaborades, en la mateixa direc
ció: Httks my lord (1970), El tuerto es 
rey i Varietats, 5 (1971), La Galatea
(1972) , Sermons domèstics, Mort de 
gana show —al costat de Puigserver, 
Massaguc i Cobas— i Mary d ’Ous
(1973) i Berenàveu a les fosques i Alias 
Serrallonga (1974), les tres darreres 
amb figurins de Fabià Puigserver, 
que va col·laborar tam bé en el dis
seny de l’espai d 'Alias Serrallonga.

1972 — Professor d’espai escènic a 
l’Institut del Teatre.

1974 — L’experiment col·lectiu 
Duplopia II suposa l’inici del que a 
partir del 1977 serà el Teatre M etro
polità de Barcelona, resultat de la 
seva col·laboració amb l’actor Sergi 
Mateu, grup creador de muntatges 
insòlits a la recerca de noves formes 
d ’expressió de notable qualitat pro
vocadora basades en la síntesi forma- 
espai-color, que s’escalonen fins avui 
amb una periodicitat quasi bianual. 
Al títol esmentat succeeixen: Beckett 
II: L ’última cinta i Acte sense parau- 
les( 1976), RebelDelirium (1977), Sim
fònic King Crirnson i un projecte d’es
pai i adaptació teatral de Sidharta 
(1980), Bent (1982), La Bella i la Bès

tia (1984) i Mozartnu (1986), aquesta 
darrera representada als festivals de 
Sitges, Valladolid. Saragossa i Ma
drid. La direcció és sempre seva, 
(compartida amb Lluís Pasqual i Pere 
Planella a Duplopia II) igual que l’es
cenografia, excepte la de La Bella i la 
Bèstia, que el TMB va confiar a Ra
mon B. Ivars.

1979 — Paral·lelament a l’expe
riència del TMB, participa com a es
cenògraf en muntatges d ’altres com
panyies. A LI Proceso, a Madrid, 
segueixen Descripció d im  paisatge 
(1980) i Picasso Cantabile (1982), a 
Barcelona, i 20.000 leguas de Viaje 
Submarino (1983), al Teatre Princi
pal de València.

1983 — És nom enat Cap del De
partam ent d ’Escenografia de l’Insti
tut del Teatre.

1984 — Redacta «Text visual en el 
teatre», manifest de la seva opció per 
un espectacle recolzat en la unifica
ció dels llenguatges no-verbals: la mú
sica, la llum, el color, l’espai i els ob
jectes.

Pericot és, a la vegada, un desco
bridor de les possibilitats teatrals 
d’espais diversos, a partir de la inter
venció en aquells dels moviments 
dels actors. Es paradigmàtic, sobre 
això, el muntatge de Rebel Delirium, 
al túnel de l’Estació del M etro de 
Sant A ntoni, prodigiós forat de te
nebres subterrànies que operava com 
■?. símbol del món ocult al qual es re
feria el tema. Més tard, amb Simfò
nic King Crirnson, aconsegueix obrir 
com a espai teatral el local de l’anti
ga Casa de la Caritat de Barcelona.

283



BIOGRAFIES

Fabià Puigserver Planta
O lot, 1938.

1939 — La seva família s’exilia a 
França, on passa la seva infància a 
Tolosa.

1950 — S’instal·la a Polònia, on 
cursa escenografia a l’Escola Superior 
de Belles A rts i col·labora amb m un
tatges de Sadowski al teatre Dra- 
matyczny. Sobresurt El diari d ’Anna 
Frank.

1959 — Retorna a Catalunya i 
l’any següent es matricula a l’Escola 
d ’A rt D ramàtic Adrià Gual, de re
cent creació, començant molt aviat 
a im partir classes d’escenografia. 
Col·labora amb el taller d’escenogra
fia d’André Vallvé i ajuda Rafael Gar
cia Ferrer en el teatre del Centre Ca
tòlic de Gràcia.

1961 — Les aventures d'en Massa- 
gran, per a l’ADB, constitueix l’ini
ci de la seva ingent obra d ’escenògraf 
i figurinista, decisiva per a l’evolució 
de l’escenografia catalana, vinculada, 
durant els prim ers anys, a grups de 
cambra i independents com l’ADB, 
l’EAD AG , el Pequeño Teatro, el 
Teatro Universitario Independiente, 
L ’Òliba, el GTI, el Teatre d ’H orta, 
el Teatre de l’Escorpí, etc., al costat 
de directors com Ricard Salvat i 
Francesc Nel·lo, entre d ’altres.

1963 — Santa Joana, de G.B. Shaw 
i Antígona, d ’Espriu, amb un projec
te que no serà acceptat, a l’EADAG, 
grup per al qual l’any anterior havia 
dissenyat els figurins de Primera His
tòria d’Esther. Primera incursió als es
cenaris madrilenys amb Los construc
tores de imperios. Tots aquests títols 
manifesten ben aviat la seva extraor
dinària versatilitat, amb un cert 
predom ini d ’una intencionalitat ex
pressionista, traduïda en solucions 
formals molt diverses.

1965 — Las galas del difunto, La ca
beza del Bautista i Sacrilegio, de Va
lle Inclán, per al Teatro Universita
rio de Barcelona.

1966 — Tassarba, de Morera, és la 
seva prim era òpera al Liceu. Antígo
na, de Sófocles, i Noche de guerra en 
el museo del Prado, d ’Alberti, per a 
la televisió polonesa, a Varsòvia, i dos 
clàssics per a Buenos Aires amb la 
companyia d ’A. Ulloa: La vida es sue
ño i Otelo. Funda, juntam ent amb F. 
Neldo, F. Formosa, M. Gas, V. Pons, 
C. Soldevila i altres, el G rup de Tea
tre Independent del CICF.

1967 — Dues de les seves obres 
mestres, que eleven extraordinària
m ent el nivell qualitatiu de l’esceno
grafia catalana: Semper Nunc, al 
Romea, i Les noces de Fígaro, de Beau- 
marchais, per al G TI, al Teatre de 
l’Aliança. Repeteix a la televisió de 
Varsòvia amb El maestro de danzar, 
de Lope, i El soldat de la reina de Ma
dagascar, de Zalewski.

1968 — El adefesio, d ’A lberti, La 
nit de reis, de Shakespeare, i Els bai
xos fons, de G orki, són tres fites im
portants per la m ultiplicitat d’enfo
caments en què es basen. Crea el grup 
de teatre infantil L’Ò liba, del qual 
serà l’escenògraf habitual.

1969 — Amb Tot amb patates, de 
Wesker, introdueix al teatre català la 
fusió entre l’espai del públic i el de 
la representació, en una proposta que 
incorpora al teatre les tècniques de 
l’environam ent. La paz, per al Tea
tro  Español de Madrid.

1971 — Després de El retaule del 
flautista (1970), participa en el Teatre 
Nacional de Barcelona amb El caba
llero de Olmedo, i realitza per a Víc
to r García i la companyia de N úria 
Espert, la històrica lona mòbil de 
Yerma, de García Lorca, un dels cims 
de la seva carrera, al Teatro de la C o
media, de Madrid. Professor de l’Ins
titu t del Teatre, on de seguida es
devé D irectoir del D epartam ent 
d’Escenografia. Amb els alumnes del 
departament muntarà, l’any següent, 
Tiempo de 98.

1972 — Entre d’altres muntatges,. 
Lisístrata, a l’Eslava de Madrid; Una 
guerra en cada esquina, al Capsa, i La 
mujer y el ruido, al Teatre Prado de 
Sitges.

1973 — Canta, gallo acorralado, de 
S. O ’Casey, per al T eatro de la C o
media, de Madrid, amb direcció de 
Marsillach.

1974 — Berenàveu a les fosques, de 
J.M . Benet i Jornet, implica una 
col·laboració escenogràfica amb lago 
Pericot (aquest en fa l’espai i Puig
server els figurins) que ja s’havia pro
duït l’any anterior amb Mary d ’Ous, 
i que es repetirà immediatament amb 
Alias Serrallonga, també per als Jo 
glars, en la qual Puigserver participa 
igualment en l’escenografia.

1975 — Sobresurten la Setmana 
tràgica, dirigida per Lluís Pasqual, al

Teatre de l’Aliança, muntatge clau de 
l’O peració Off-Barcelona i del re
plantejam ent de la relació escenari- 
públic, i Terra Baixa, per al Teatre 
de l’Escorpí, fundat aquest mateix 
any per J. M ontanyès, G.-J. Graells 
i ell mateix; per a aquest grup l’any se
güent munta Quiriquibú, de J. Brossa, 
títol amb què s’inicia en les tasques 
de direcció.

1976 — Funda al barri de Gràcia 
el Teatre Lliure, amb Lluís Pasqual 
i Pere Planella, on realitzarà una tasca 
ininterrom puda al llarg d ’una dèca
da com a director i escenògraf, as
solint una depuració màxima en el 
disseny de variadíssims espais dramà
tics, sòlids, refinats i poètics. Concep 
el local com un espai teatral transfor
mable i polivalenft, adaptable a molt 
diverses configuracions en la relació 
mútua representació-públic. Entre 
d ’altres seran fites escenogràfiques 
im portants: Mahagonny i Leonci i 
Lena (1977), Titus Andrònic i La vida 
del rei Eduard II d ’Anglaterra (1978), 
La Bella Helena (1979), Les tres ger
manes i Jordi Dandin (1980), El bal
có (1981), El misantrop i Primera his
tòria d ’Esther {1982), Advertència per 
a embarcacions petites, L ’heroi i A l 
vostre gust (1983), La flauta màgica 
(1984) i Un dels últims vespres de Car
naval i La senyoreta Júlia (1985), en 
un itinerari plàstic que investiga el va
lor dram àtic de les propietats dels 
materials i les seves textures i s’en
dinsa cada vegada més vers concep
tes de simplicitat i laconisme de de
talls.

1978 — Simultàniament a la dedi
cació al Teatre Lliure i amb una si
milar evolució formal, Puigserver 
treballa per a diverses companyies i 
directors, tant a Barcelona com a Ma
drid. Aquest any les- fites són: Una 
altra Fedra, si us plau, per a la com 
panyia de N úria Espert, M-7 Catalò- 
nia, per als Joglars, i els figurins d’An
tígona per al Teatre d ’H orta, amb 
espai de Josep M ontanyès. Per a 
aquest i Just Segarra munta l’esceno
grafia d ’Un lloc entre els morts, l’any 
següent, al Romea.

1980 — Es nom enat m em bre del 
Consell Assessor del Servei de Tea
tre de la G eneralitat de Catalunya.

1981 — Medea, per a Lluís Pasqual 
i N úria Espert, al Grec, i La hija del

aíre, per al Centro Dramático Nacio
nal de Madrid.

1982 — Ballet Seven Dagers, al Na
tional Ballet of Cañada, a T oronto . 
O pera Sansón y Dalila, al Teatro de 
la Zarzuela, de Madrid. Col·labora
cions amb els Esbarts de Cornellà i 
Rubí. Operació Ubú, per als Joglars, 
al Lliure.

1983 — Ballet Soledat, a Zuric. 
Ò pera Falstaff al Teatro de la Zar
zuela, de Madrid.

1984 — Luces de Bohemia, per al 
Centro Dramático Nacional, s’estre
na a París. Ò pera Don Cario, al Tea
tro  de la Zarzuela.

1986 — Madre Coraje, per al C en
tro  D ram ático Nacional, és un deis 
darrers muntatges, paradigma de l’es- 
tilització i refinam ent que porta ele
ments naturalistes a vibracions de 
realisme poètic.

Al llarg de la seva trajectòria Puig
server ha assolit múltiples premis per 
la seva tasca escenográfica; entre 
aquests cal esm entar els del Cicle de 
Teatre Llatí (1967), el de la Crítica 
al Festival de Valladolid (1973), el del 
Dram a C rines Circle de Los Ange
les, per Yerma (1974), els Nacionals 
d ’Escenografia (1973 i 1974), el del 
FAD d’interiorism e per l’adaptació 
de l’espai del Teatre Lliure (1977) i 
el C iutat de Barcelona (1980).

D urant els anys de magisteri a l’Ins
titut del Teatre, Puigserver ha format 
alguns dels escenògrafs més im por
tants de la darrera generació tais com 
Montse Amenós, Ram on B. Ivars, 
Joan Josep G uillén, Josep M. Mas- 
sagué, N ina Pawlowsky, Isidre Pru- 
nés i Andreu Rabal.
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Ramon B. Ivars Am ich
Barcelona, 1948.

Andreu Rabal Serrat
Barcelona, 1943.

Josep Massagué Vendrell
Barcelona, 1946.

Per tradició familiar (el seu oncle- 
avi és l’autor Josep Amich «Amicha- 
tis» i dos cosins seus incideixen en 
l’escenografia) entra des de molt pe
tit en el món del teatre. ■

1968 — Després d’haver portat un 
grup teatral a la U niversitat, on diri
geix obres d ’A nouilh i Brecht, entra 
a l’Institut del Teatre. Al departa
ment d ’escenografia té com a profes
sor de dibuix A rtur Carbonell.

1969 — Participa al III Festival In
ternacional de Teatre de Sitges amb 
l’escenografia de Los dones raros.

1973 — Vinculat a grups indepen
dents, fa, entre d ’altres, El general des
conocido i Timón de Atenas, als tea
tres D on Juan i Grec.

Inicia la col·laboració amb dos àm
bits que l’aparten per un temps del 
teatre dramàtic: el cinema i l’òpera 
i el ballet. Nombroses pel·lícules co
mercials de Profilmes —Tarzán y el 
misterio de la selva, etc.— li obren la 
porta a realitzacions cinematogràfi
ques més ambicioses. U ltra la col·la
boració amb un projecte no realitzat 
d ’O rson Welles, destaquen La oscu
ra historia de la prima Montse (J. Ca
dena), Los fieles sirvientes i La viuda 
andaluza (F. Betriu), La verdad sobre 
el caso Savolta (A. Drove, només ves
tuari) i, sobretot, Las rutas del SurQ. 
Losey) estrenada el 1978.

Es vincula al Liceu per ais figurins 
del ballet de Popera Iris. D urant dos 
anys participará en operes com Faust, 
La Gioconda, Rondalla desparvéis. 
La Walkíria, etc., i un projecte d 'Aula 
que no s’arriba a realitzar.

1974 — Fa l’escenografia i els figu
rins deis ballets Laberinto i La sarda
na de les monges, de Joan Magrinyà, 
als quals segueix El amor brujo. As
soleix un prestigi de figurinista pe
netrant i eficaç que li proporciona 
treballs a l’estrangen destaquen els 
ballets Hembras, a l’O pera de Stutt- 
gart, Suite Española, a l’Opera de Vie
na, Bolero real, al Teatro San Cario 
de Nàpols, i la col·laboració amb la 
sèrie The magic o f dance de la BBC.

1976 — Retorn al teatre amb Bo
das que fueron famosas del Pingajo y 
la Fandanga, per al Grec 76, a la qual 
segueixen, l’any següent, El rebom
bori del pa i Guinyol i quimera d ’una 
ciutadana neuròtica, muntatge, que 
implica una recerca d ’escenografia di-

nàmica feta d ’elements articulats i 
mòbils, eix freqüent del seu treball.

1979 — Després de La puta respec
tuosa (1978), realitza La noche de 
Molly Bloom i Sopa de mijo para ce- 
nar. Interès per la versatilitat de plan
tejaments inherent a l’expressió es
cenogràfica.

1980 — Pel XIII Festival de Sitges 
fa Misteri de Dolor i Naque, premi al 
millor muntatge. Al Grec, L ’ombra 
d ’un copalta damunt l ’asfalt, per 
H . Bonnín, amb qui havia col·labo
rat l’any anterior com a figurinista 
de La Gavina, al Teatre de l’Institut.

1981 — De nou amb Bonnín, El 
guant negre. Figurins per a El prín
cep d ’Hamburg, muntatge de R. Sal
vat al Grec.

1982 — La complexa escenografia 
dinàmica de Peer Gynt és una de les 
seves realitzacions més ambicioses 
per la integració dels materials i m it
jans tècnics que hi utilitza i per l’es
tilització expressiva i els valors cro
màtics que hi assoleix. Entra a l’Ins
titu t del Teatre com a professor de 
figurinisme i escenografia.

1983 — Laura a la ciutat dels Sants, 
per a La Gàbia, i figurins de Maria 
Rosa amb direcció de John Strasberg. 
Inicia la col·laboració amb TV3, on 
assumeix l’escenografia i vestuari de 
diversos especials de cap d ’any, el 
programa Àngel Casas Show i alguns 
programes dramàtics.

1984 — Guanya el Premi N acio
nal d ’Escenografia de la G eneralitat 
pel conjunt de la tasca d’un any es
pecialment fecund: Freaks, La bella 
i la bèstia, L ’ús de la matèria, La meva 
Ismenia, Batalla de reines i la prepa
ració de L ’àliga de dos caps, que s’es
trena el gener del 85.

1985 — Ballet Seis Sonataspara una 
reina de Espana, per al Festival de 
Spoleto i col·laboració amb Peter 
Brook per al muntatge barceloní de 
Mahabaratha. Amb El Fetitxista inci
deix de nou en la direcció, àmbit en 
què l’any anterior havia realitzat Fle
ca Rigol, digueu, amb escenografia de 
Jordi Albet.

1986 — Blau i blanc, per al Ballet 
C ontem porani de Barcelona.

1965 — Essent estudiant a l’Esco
la Massana es vincula, com a actor ac
cidental, a l’EADAG. L’impacte que 
li causa el treball de Cardona Torran- 
dell per a Ronda de mort a Sinera el 
decanta vers l’escenografia.

1970 — Col·labora com a tècnic en 
la realització de la lona de Puigser- 
ver per a Yerma i amb el grup de tea
tre social Equip de Teatre, de Jordi 
Dodero, per al qual fa, entre d’altres, 
La rosa de papel.

1972 — Ingressa a l’Institut del 
Teatre.

1975 — C onjuntam ent amb P ru
nes i Amenós, condeixebles de l’Ins
titu t, fa La jungla sentimental.

1976 — Diploma d’escenografia de 
l’Institut del Teatre. Col·laboració 
escenogràfica amb programes infan
tils de TVE.

1977 — Es vincula al Teatre de la 
Claca per a la realització de l’espai 
i els ninots de Joan Miró per a Mori 
el Merma.

1981 — Realitza un dels seus tre
balls niés im portants: Mort acciden
tal d ’un anarquista, on l’espai es ma
nifesta com a molt eficaç equivalent 
plàstic del discurs dramàtic. A par
tir d’aquí el seu treball no s’atura, so
vint vinculat a muntatges de J. Tei
xidor i P. Planella i als locals del T. 
Regina i la Sala Villarroel.

1983 — A El més feliç dels tres, de 
l’any anterior, segueixen Mirandoli- 
na i La Senyoreta Margarida. Profes
sor de l’Institut del Teatre com a res
ponsable de tallers d ’escenografia.

1984 — El fantasma de Canterville, 
La intrusa, El seductor i, per a la Sala 
O lim pia de Madrid, La sangre del 
tiempo.

1986 — Després de L ’autèntic amic 
(1985) fa Damunt l ’herba, L ’eclipsi i 
La mandràgora, en els quals revela la 
seva orientació vers un plantejament 
escenogràfic que defuig el barroquis
me i cerca un màxim de funcionali
tat escènica.

1971 — Es diploma en decoració 
a la Escuela Oficial de Cinematogra
fia de Madrid. Fa l’escenografia i els 
vestuaris de la pel·lícula Mi querida 
señorita, de J. de Armiñán, estrena
da l’any següent.

1973 — La seva primera escenogra
fia, Botxirel·lo, Botxirel·lo, a la Cova 
del Drac, el vincula a Josep A. Codi
na, director de l’Escola de Teatre de 
l’O rfeó de Sants, on realitza l’esce
nografia i els figurins de La comèdia 
dels errors. Repetirà l’any següent 
amb Les trapelleries d ’Escapí. El ma
teix any treballa amb Puigserver, Pe- 
ricot i Lluís Cobes per a Mort de gana 
show, de la Trinca, grup amb el qual 
col·laborarà en dues altres ocasions: 
Set anys i un dia de cançons (1976) i 
Nou de Trinca (1982). D iplom at en 
escenografia per l’Institut del Teatre.

1974 — Fa El criat de dos amos, al 
Teatre Nacional de Barcelona. Inicia 
una fecunda dècada dedicada al tea
tre infantil amb el grup U de Cuc, 
amb títols com El Somni de Bagdad 
—que constitueix una revelació—, Su- 
pertot, El màgic d ’Oz, La cendrosa 
Ventafocs, Pinotxo i Contesa la vora 
del foc. D urant aquest període fa sis 
programes de la sèrie Terra d ’Escu
della per a TVE. Especialitzat en tea
tre infantil, treballa també per a al
tres grups com La Trepa, del qual 
destaquen Una vegada hi havia una 
rateta i Mixu, el gat que duia botes, 
Teatre a Vapor i Garigots. Hi realit
za escenografies d ’enginyosa concep
ció i trucatges i figurins de gran vir
tuosisme, que semblen entroncar 
amb el món de la il·lustració.

1975 — Escenografia i vestuari de 
la pel·lícula La cuitat cremada, d ’An- 
toni Ribas, estrenada el 1976.

1979 — L ’hort dels cirerers, amb un 
enfocament naturalista, marca el seu 
retorn a l’escenografia teatral, que 
continua l’any 1980 amb La vídua 
trapella i els figurins per a Macbeth, 
amb direcció de Miguel N arros, al 
Teatro Español de Madrid.

1982 — Per al C entro Cultural de 
la Villa de Madrid realitza El último 
gallinero. Ingressa a l’Institut del Tea
tre com a professor de taller d ’esce
nografia.

1985 — La desaparició de Wendy, 
de J.M. Benet i Jornet, per al Centre 
Dramàtic de la Generalitat.
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BIOGRAFIES

Joan Josep Guillén Zambrano
Fuente del Maestre (Extremadura), 1947

Montse Amenos García Barcelona, 1954. 

Isidre Prunés Magrans Barcelona, 1948

A rribat a l’edat de dos anys a Ca
talunya, el seu posterior itinerari i la 
peculiaritat dels mitjans pels quals 
s'interessa el signifiquen com a esce
nògraf de trets notablem ent atípics.

1959 — Instal·lat a Manlleu, hi co
mença a pintar, a fer teatre i a estu
diar Dibuix i Talla al Patronat de 
Formació Professional. La talla, uni
da a la seva vocació teatral, li obre 
un gran interès pel món de les màs
cares.

1970 — Després de molts anys 
d’exposicions de pintura, entra a 
l’Institut del Teatre, on troba realit
zat l’ideal renaixentista de l’artista 
que incideix en totes les arts.

Interessat en la comunicació des de 
tots els àmbits, inicia la col·labora
ció com a dibuixant de premsa a 
Tele/Exprés. Seguiran, més tard, en
tre d’altres, Presència, Destino, Por Fa
vor, Mucbas Gracias, M undo D iario , 
La Vanguardia, Et Món i El Periódico.

1972 — Màscares del muntatge tea
tral Una guerra en cada esquina, al 
Capsa.

1973 — Professor de màscares i ca
racterització a l’Institut del Teatre. 
Escenografia i figurins de El cuadra- 
do de Astromelias i escenografia i màs
cares de Los forjadores de Im perio  pel 
grup Gogo. D urant quatre anys si- 
multaneja la pedagogia amb la prem
sa, però no incideix en muntatges es
cenogràfics.

1977 — Espai escènic de N o te 
n'oblidis mai, al Romea, al qual se
gueix, l’any següent, el de Les Bala
des de V illon , premi al millor m un
tatge del XI Festival Internacional de 
Teatre de Sitges.

1979 — Realitza l’escenografia i les 
màscares de tres muntatges: Ubú rei, 
L ’Odissea, per als Joglars i L'Espan- 
tu, per al grup El Teatrí, on integra 
totes les mutacions d ’espai dins del 
petit àmbit d ’un armari polivalent.

1980 — Fa el guió, direcció, esce
nografia, màscares i ginys de l’espec
tacle Picasso U, inspirat en la icono
grafia plàstica picassiana, a la qual 
confereix estructura i gestualitat de 
ritus teatral. També Se vivesolam ente  
una vez, pel G rup Tàbano de Ma
drid.

Im portants exposicions de les se
ves màscares a la casa Forés de Bar
celona i a la Sala d ’Exposicions de

l’A juntam ent de València.
1981 — Dissenya i realitza les figu

res de l’espectacle de carrer Visca Pi
casso, per encàrrec de l’A juntam ent 
de Barcelona.

1983 — Escenografia de Deixeu-me 
ser mariner!, per a Beno M azzone, 
amb una important investigació d’es
pai al voltant d ’una estructura espi
ral de metacrilat, material de què es
tan fets tots els altres elements de 
mobiliari i attrezzo. Seminari sobre 
Comparsa teatral, mascares i escultu
ra escènica al castell de M ontesquiu. 
Sovint participa a seminaris i cursets 
sobre temes afins.

1984 — Després de la complexa ar
ticulació espacial de Fills d 'un  Déu 
menor, per a la Com panyia Adrià 
Gual, inicia un treball de recerca en 
l’àmbit de l’aplicació de les noves tec
nologies i, especialment, l’ordinador, 
als tres medis comunicatius que ar
ticulen la seva tasca: el teatre, la pe
dagogia teatral i la premsa.

1985 — Entra a TV3, on crea una 
nova via de treball: l’aplicació de l’or
dinador al dibuix televisiu amb la rea
lització periòdica d’un vídeo gràfic.

Participa a la Universitat Menén- 
dez y Pelayo de Santander amb un 
seminari sobre Noves Tecnologies al 
Teatre. Crea l’escenografia de l’espec
tacle Trinca 85 a través d ’ordinador.

1986 — Treballa en el muntatge 
experimental d’un projecte on l’or
dinador no és ja una eina nova per 
facilitar un treball escenogràfic con
vencional, sinó per generar noves 
formes espacials.

La seva estreta col·laboració, que 
perm et d ’unir-los en una mateixa 
biografia professional, constitueix el 
més estim ulant cas de tàndem esce
nogràfic de les darreres dècades i els 
permet elaborar amb gran riquesa de 
matisos els seus projectes.

1971 — Després de dos anys a l’Es
cola de Belles A rts i tres anys a la 
Massana, on segueix els cursos de de
coració publicitària, Prunés ingres
sa a l’Institut del Teatre.

1973 — Amenós entra a l’Institut 
del Teatre després d ’uns anys a l’Es
cola de Disseny Elisaba. Fa, a la U ni
versitat A utònom a de Bellaterra, Les 
Troianes.

1975 — D urant tres anys es dedi
quen, ja conjuntament i quasi sempre 
integrant escenografia i figurisme, a 
muntatges de teatre independent: La 
jungla sentim ental (vestuari, conjun
tam ent amb Andreu Rabal), M ar i 
Cel (1976) i E l dia més fo ll  (1977).

1976 — Diplomats en escenografia 
a l’Institut del Teatre.

1977 — L’encàrrec per a Las arre- 
cogías del beaterio de Santa Maria la 
egipcíaca els suposa l’inici d ’una car
rera ininterrom puda i molt articula
da en el teatre professional i com er
cial, l’entrada a Madrid i l’inici d ’una 
vinculació amb Marsillach que es 
concretarà de nou, sempre a Madrid, 
amb Yo m e bajo en la pròxim a, ¿y 
Ud.? (1980), Mata H ari (1983) i A n-  
selmo B  (1985).

El mateix any estableixen dues al
tres vinculacions fecundes: amb Joan 
Oller, per al qual fan Plany en la m ort 
d ’Enric Ribera  i, més tard, Woyzeck 
(1978), Q uan la ràdio parlava de 
Franco (1979), en aquest cas Prunés 
sol, L'encreuament del Niàgara (1982, 
a València) i A ntígona  (1986). Igual
ment, amb el grup Roba Estesa, amb 
el qual s’inicien en el teatre musical, ‘ 
gènere del qual esdevindran especia
listes i on assoliran cada vegada més 
una incidència dramatúrgica. A La 
fira  de la Roba Estesa seguiran Caba
ret «Garfi d ’Or» (1978) i No vols tas
sa... tassa i m itja  (1979).

1978 — L’aventura d ’A ntaviana , 
un dels productes mítics del teatre ca
talà, és l’inici d ’una vinculació amb 
Dagoll-Dagom que no s’atura enca
ra avui. Hi revelen una infreqüent ca
pacitat de noetització escenogràfica,

de selecció subtil de materials i tei
xits i d’integració de tot§ els elements 
plàstics, que perm et parlar d ’un tre
ball de direcció artística. Amb el ma
teix grup continuaran nous projec
tes, cada vegada més en la via del 
musical i de l’opereta: La n it de San 
Joan (1981), Glups (1983) i El Mika- 
do (1986). Projecte de vestuari per a 
la pel·licula La miraculosa vida del 
Pare Vicens, de C. Riera. També dins 
l’àmbit del cinema faran, el 1982, el 
projecte d ’escenografia de Tirant Lo 
Blanc, de J. M. Forn.

1979 — Amb H am let comença 
una altra col·laboració, que esdevin
drà habitual, amb Pere Planella, per 
al qual projectaran El concili d ’am or  
(1980) i faran Marat-Sade (1982), 
L ’auca del Senyor Esteve {1984) i Mel 
Salvatge (1986), escenografies modè
liques pel clima assolit i la diversifi
cació dels mitjans utilitzats.

1980 — De nou a Madrid per a Las 
bragas, una producció del C entro  
D ram ático Nacional.

1982 — E ntren com a professors 
de l’Institut del Teatre: Prunés du
rant dos cursos, dedicat a les classes 
de figurinisme i de taller d’escenogra
fia, i Amenós, tres anys, per a les clas
ses de figurinisme. Simultàniament 
és professora d’escenografia a l’Esco
la de Disseny Eina.

1983 — Cataclowns és una nova in
cursió a València, a la qual seguirà De 
perdidos al río (1984), producció del 
CDV  a la Sala Escalante.

1984 — Inicien la dedicació a la ca
dena TV3 amb decorats de plató per 
al program a D igui Digui, al qual se
guiran, l’any següent, En escena: Cent 
anys de teatre català (on també col·la
bora Vicenta O bón) i, amb Prunés 
sol, Vostè jutja.

1985 — Per al cicle de Teatre 
O bert fan A n n a  o la venjança  i Ella.

1986 — A part dels títols ja esmen
tats per als quals treballen conjunta
ment, Montse Amenós fa, amb Cè
sar O livar, els figurins d ’£ / tango de 
D on Joan, per a Jérom e Savary.

2 8 6  ELS NOUS CAMINS DE L'ESPAI ESCÈNIC



1



LES PROPOSTES D ’U N  
PIONER

Entre 1945 i 1955, quan només alguns 
tímids intents provaven d'obrir-se cam í en
tre el massiu monopoli de Vescenografia de 
plantejament tradicional, A n to n i Clavé 
operava, quasi exclusivament a Vestranger, 
la més drástica ruptura que mai no s'ha
via donat a l'àm bit de l'escenografia cata
lana, deixant a part les reformes d'Adrià  
Gual. Els telons pintats saltaven a trossos 
per deixar pas a un apassionat collage de 
materials inèdits d'extraordinari valor 
plàstic i connotacions dramàtiques, en una 
vigorosa síntesi entre estructures construc
tives, tensions expressionistes i opulències 
cromàtiques i ornamentals neobarroques 
i una profunda recérca referida als valors 
dramàtics de les textures i a la planifica
ció tridimensional dels elements. 
Algunes solucions foren recurrents en la 
trajectòria de Clavé, p in tor am b dedica
ció m olt íntim a a la lògica teatral: bigues 
suspeses a l'aire i retallades sobre el buit del 
sostre, com les que ja utilitza a Tobruck; 
teles, lones o arpilleres penjades i bomba- 
des com a dossers que a Tobruck suggerei
xen la voluptuositat i la indolència del 
món àrab, a Carmen, la rude aspror del 
campament dels bandolers, i a Revanche, 
la sumptuosítat manierista del palau; ús 
d'aplics sintètics repetits com a terna defi
nidor, com les rodes de carro de Carmen; 
dramàtics contrastos de colors, com els que 
es produeixen entre els vermells de fons i 
els grisos de les rampes practicables de Su- 
zanne and the barber; o escales —de tiso
ra, corda i mà— com les que envaeixen l'es
pai de Don Perlimplín.

Antoni Clavé: Suzanne and the barber, ballet de R. Page. Chicago Opera, 1952

Antoni Clave: Carm en, ballet de R. Petit. Princess’s Theatre de Londres, 1949 Antoni Clavé: Tobruck, de X. Regàs. Teatre Romea, 1949
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Antoni Clavé: Revanche, ballet de R. Page. Théâtre Empire de Paris, 1951

Antoni Clavé: Don Perlimplin, de F. Garcia Lorca. Théâtre des Champs Elysées de Paris, 1952
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L’EFERVESCÈNCIA DELS 
ANYS SEIXANTA

L ’atenció d ’alguns escenògrafs a les re
novacions de l ’estranger en el plantejament 
de l ’espai i la voluntat dels grups de teatre 
independent d ’apartar-se de l ’escenografia 
convencional per arribar a noves formes 
d ’expressió, foren els dos fenòmens que van 
convertir la dècada dels seixanta en el m o
m ent d ’una efervescencia de canvis, d ’una 
diversificació de plantejaments i un libèr- 
rim eclecticisme mai no coneguts fin s ales
hores. L ’ús de nous materials i tècniques; 
l ’atenció fonam ental a les textures; les es
tructures abstractes, mòbils i polivalents; 
la síntesi entre pintura i volum; nous en
focaments del decorativisme cromàtic o 
dels vocabularis neoexpressionistes; inves
tigacions de la llum  com a modeladora de 
l ’espai, etc. revelaven no tan sols una re
volució en el terreny de l ’escenotècnia o una 
profunda reelaboració dels llenguatges es
tilístics, sinó una ruptura am b l ’anterior 
concepció de l ’escenografia, entesa ja no 
com a decoració ni com a ambientació, 
sinó com a creació d ’una nova realitat.

Noms com els d ’Espada, Palà i, des de 
l ’ABD, Bachs-Torné foren significatius 
d ’aquesta febre. El joc de m ovim ents de les 
capses buides de rotllos de pel·lícula que el 
prim er va utilitzar per al ballet Rapsodia 
Sincopada, i les harmonies de llums i co
lors canviants que s’hi reflectien im m er
gides en l ’evolució del discurs musical, van  
constituir una sorpresa important, el 1962, 
al Liceu.

Per a un altre ballet, Sybille, Pala va 
apostar per una síntesi de volums i roba 
i assolí una variado dramática barroca de 
les premisses decorativistes. Q uant a les 
dues reixes de barres metàl·liques clavades 
al bell m ig de l ’espai nu de Bachs-Torné 
pera  Homes i No, l ’any 1958, marcaven 
am b insòlita contundencia la seva inten
ció expressiva: l ’espai de No, reducte des del 
qual empresona i, a la vegada, gàbia en 
la qual està presoner.

Un esdeveniment clau fou Tambada des 
de Polònia —am b un bagatge desconegut 
per a la nostra escenografia, i m olt més 
avançat— deFabià Puigserver, ràpidament 
incoiporat a les files del teatre independent 
com a protagonista d ’un nou rigor. Les se
ves escenografies mostraren ràpidament 
trets de respiració interna i sentit dramà
tic infreqüents, i plantejaren espais de con
cepció m olt diversa, sempre tensos i expres
sius, al servei de les coordenades en què es 
movia cada muntatge, com revelen aquests 
dos projectes que li foren encarregats i van  
romandre inèdits. L ’auster m ur blanc tra
vessat per una escala de graons d ’Antígo- 
na i el dens conjunt d ’exterior i arquitec
tura de Defensa índia de rei —violent 
collage de vermells, ocres, grisos i negres.

Antoni Bachs-Torné: Homes i No, de M. de Pedrolo. Agrupació Dramàtica de Barcelona, 1958

Josep M. Espada: Rapsòdia Sincopada, ballet de J. Magrinyà. Teatre del Liceu, 1962

Jordi Palà: Sybille, ballet per al Théâtre Empire de París (projecte inèdit), 1957

■
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Fabià Puigserver: Antígona, de S. Espriu. Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, 1963

?!

Fabià Puigserver: Defensa índia de rei, de J. Melendres. Grup de Teatre Independent (projecte inèdit), 1967
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L’APORTACIÓ DELS 
ARTISTES PLÀSTICS: 
SEGONA ÈPOCA

Un nou m ovim ent de intervenció dels 
artistes plàstics —abans localitzada dins de 
l ’àm bit del teatre comercial— es produeix 
entorn dels grups de teatre experimental 
i independent pels volts dels anys cinquan
ta. En els plàstics, ara també del món de 
l escultura, l 1arquitectura i el diseny, es cer
ca una alternativa escenogràfica valida per 
als nous textes i les noves inquietuts d ’el·la- 
boració dramatúrgica.

Homes com Cardona Torrandell, Cui- 
xart, Guinovart, Miró, Pla Narbona, Subi- 
rachs i Tapies, entre molts d ’altres aporten 
propostes d ’índole molt diversa. Devant de 
la seva obra es fa  possible una triple consi
deració.

De vegades l ’artista no sembla haver 
anat més enllà d ’una aplicació a escala es
cénica d ’una més de les obres que caracte
ritzen el seu estil en aquell període. Obra, 
certament, de gran bellesa plàstica però que, 
de la mateixa manera que els codis de la 
pintura realista no bastaven per confe
rir interiorització a una escenografia, pot 
quedar al marge de la integració íntim a  
de l ’espai dramàtic a l ’acció teatral.

En segon lloc, una sospita. Ultra la in 
dubtable validesa de l ’aportació dels plàs
tics, especialment fecunda en períodes d ’es
tancament escenogràfic, és possible que un 
segon motiu dels homes de teatre per 
recórrer-hi giri entorn de raons de presti
gi, atesa la major consideració que, enfront 
dels escenògrafs, gaudeixen en el món de 
la cultura i en el del mercat de l ’art els ar
tistes plàstics consagrats. En el cas que 
aquesta sospita tingués alguna validesa, 
apuntaria un error, especialment greu 
quan una societat tendeix a funcionar i 
jutjar am b base a estereotips culturals 
i complaences casolanes: el de convertir 
una firm a  en garantia —i reclam— de la 
qualitat intrínseca d ’una escenografia, 
quan no d ’una producció dramàtica sen
cera.

Finalment, constatar, davant de molts 
espais escènics admirables —alguns ja 
llegendaris— no sols per la seva bellesa in 
trínseca sinó també per la seva eficàcia i 
penetració dramàtica, que l ’artista plàstic, 
privilegiat experimentador i somniador de 
formes, pot contribuir m olt a la renova
ció incessant de l ’art de l ’escenografia. L ’os
mosi entre l ’escenografia feta pels homes 
de teatre i les incursions teatrals dels artis
tes que són a fora —quan l ’artista pot dei
xar en segon terme les seves constants plàs
tiques i submergir-se en l ’obra dram ática- 
continua sent un camí obert a apassionades 
recerques i resultats estimulants.

Joan Miró: Mori el Merma. Teatre de la Claca, 1978

Antoni Tàpies: Or i sal, de J. Brossa. ADB, 1961
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Josep M. Subirachs: Èclip rei, de Sófocles. T. Grec, 1977 Josep M. Subirachs: Primera història d ’Esther, de S. Espriu. EADAG, 1962

Modest Cuixart: El perro del hortelano, de Lope de Vega. Mèxic, 1963 Josep Guinovart: Maria Rosa, d’A. Guimerà. T. Romea, 1983

Armand Cardona Torrandell: Ronda de mort a Sinera, de S. Espriu. EADAG, 1965

29 3



PRECARIETAT I 
FU N CIO N A LITA T EN EL 
TEATRE IND EPEN D EN T

Un doble condicionament —econòmic 
i funcional—, al qual en alguns casos pot
ser cal afegir una tendencia a la sobreva- 
loració dhm text dramàtic compromès per 
sobre de les coordenades plàstiques de Ves
pectacle, en uns anys de repressió política, 
va fer  que moltes escenografies dels teatres 
experimentals i independents es caracterit
zessin per una tendencia a la sobrietat i l ’es
quematisme (recurs a les cambres negres, 
ús massiu d ’aplics i/o  plafonets, escenogra
fies d attrezzo, etc.).

Es tractava d ’assolir espectacles dignes 
am b els pocs mitjans econòmics de que es 
disposava i, també, d ’evitar una excessiva 
inversió de temps en muntatges escenogrà
ficam ent massa complexos per a produc
cions la duració o la simple existencia de 
les quals era precària o al menys proble
màtica, amenaçades, com sempre estaven, 
pels capricis de la censura. Muntatges, en 
definitiva, barats, fàcils de plegar i desple
gar, per si calia tancar les portes, canviar 
de local o fer  gires, encabint-los,en una fu r 
goneta de segona mà o en un cotxe gran, 
i perqué es poguessin adaptara la precària 
infrastructura técnica de molts dels petits 
locals —teatrals o no— que acollien els 
grups innovadors. A  aquests motius s ’afe
gia, tanmateix, en major o m enor grau 
segons els casos, un rebuig de les opcions 
il·lusionistes, sovint rutinàries i grandilo
qüents.

L ’espai expressionista de Carles Fruns, 
actor del grup Pequeño Teatro, per a La 
ciutat submergida, és una mostra clara 
d ’aquest plantejament «amb quatre fustes 
i llençols», a la vegada que testifica la fre
qüent responsabilitat en les escenografies 
d ’actors o directors am b una relativa pre
paració o habilitat plàstica. Aquest és tam 
bé el cas de Jordi Olivares per a Tot espe
rant Godot, del TEC, o de Montserrat 
Torres, actriu dels Joglars i responsable es
cenogràfica dels primers muntatges 
d ’aquest grup, en aquest cas am b la col·la
boració de Robert Llimós.

Tres escenògrafs professionals, com Puig- 
server, Artís-Gener i Massagué, creen, res
pectivament, espais de capses de cartró i 
escales de tisora, d’attrezzo, aplics i corti- 
natges i de prismes rectangulars, canvia
bles de lloc i de diverses mides i colors per 
a les corresponents produccions de TOU- 
ba, TE A D A  G i l ’Escola de Teatre de l ’O r
feó de Sants.

Carles Fruns: La ciutat submergida, de J.G. Schroeder. Pequeño Teatro, 1965

Jordi Olivares: Tot esperant Godot, de S. Beckett. Teatre Experimental Català, 1966
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Avel·lí Artís-Gener: El adiós del mariscal, de L. Marsillach. E.A.D. Adrià Gual, 1971

Josep M. Massagué: La comèdia dels errors, de W. Shakespeare. 
Escola de Teatre de l’Orfeó de Sants, 1973

Montserrat Torres i Robert Llimós: El diari, de Els Joglars, 1968

Fabià Puigserver: La comèdia de la guerra, de C. Goldoni. L’Oliba, 1968
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NOVES ESTRUCTURES: 
TERRA I ANGLE

La recerca de noves formes d'expressió 
al marge de la figuració realista porta, a 
partir dels anys setanta, a la creado d ’es- 
tructures escèniques medites que prescin
deixen del fons o dels laterals de Vescena 
i es basen en el predom ini o Vexclusivitat 
escenogràfica d'una o més cares de la geo
metría espacial. A  part d'altres, com 
l'escena-marc, sense fons, o l'escena-u, sen
se fons ni sostre, les més freqüents, de gran 
intensitat plàstica en la mesura en què acu
llen i perfilen el cos dels actors, són l'escena- 
terra i l'escena-angle (de terra i fons).

La llum  és sempre l'element essencial en 
el misteri d'aquests terres, gairebé surrea- 
listes, ja sigui el disc-oval originari que feia 
l'espai de Laetius, de textures i tramats va
riables, o la franja-pavim ent historiat del 
palau de Titus Andrònic, que, a més a 
més, travessava l'espai del públic dividint- 
lo en dos blocs submergits per igual en l'ac
ció, o l'absurd paratge empedrat de T o l es
perant Godot o la sorra entre ocre i ro
genca que, a manera de cursa de braus, 
proporcionava calidesa i, a la vegada, con
notacions de sang i pols, a l'acció de La vida 
d’Eduard II rei d’Anglaterra.
Altres vegades al terra s'uneix, form ant un 
angle, un fons que acaba d'estilitzar l'es
pai: una blanca façana d'al·lusió egípcia 
per al temple de Sarastro —regne de la 
llum — darrere el terra fantasiós de boles 
vermelles i de geomètric perímetre practi
cable de La flauta màgica; un plafó elèc
tric que exalta en els seus diversos canvis 
de form a els signes de les mitologies de l'es
port, com aquests raigs idealitzadors que 
en altres moments seran substituïts per bra
ços alçats o per logotips de filiació m ilita 
rista s'eleva darrere l'asèptica rampa me
tal- litzada de /Olympic Man Movement; 
planxes bonyegudes, càlides pel color i fre 
des per la matèria, que form en la façana 
polivalent —escindida per l'estreta porta 
monum ental— de Medea, i fan  angle amb  
el terra de gra aspre i de color terrós i 
prim itiu; un paravent de peces giratòries 
que converteix en espai concret —plaça o 
jardí— el neutre roig i negre inicials, con
notatius tanmateix, del territori de l'acció 
i que emmarca l'engraonat de lleugers des
nivells de El Mikado; i uns plafons pai
satgístics irreals, darrere dels quals es reta
llava la lluna, com els que lim itaven la 
rampa erosion'ada i humida de la goma- 
escuma del cementiri de Crònica d’Ann.

Fabià Puigserver: Vida d ’Eduard II d ’Anglaterra, de Ch. Marlowe-B. Brecht. Teatre Lliure, 1978
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Fabià Puigserver: Medea, d’Eurípides. Cia. Núria Espert, 1981

Fabià Puigserver: La flauta màgica, de W.A. Mozart. Teatre Lliure, 1984 Josep Vernis: Crònica d ’Ann, de J. Borrell. La Gàbia, 1984
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Josep M. Ibànez «Dino»: Olympic Man Movement, d ’A. Boadella. Els Joglars, 1981
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M ontse A m enés i Isidre Prunes: El Mikado, de G ilbert i Sullivan. Dagoll-Dagom, 1986
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ELEMENTS MÒBILS 
POLIVALENTS

La llibertat de solucions form als i tècni
ques assolida pels escenògrafs d'aquest pe
ríode, assumida com a premissa fonam en
tal, els porta a recuperar, entre altres 
camins, l'antiga idea barroca de la trans
formació interna de l'espai. El pun t de par
tida, però, sera nou: la permanencia al llarg 
de la representació d'uns elements constants 
que per la seva mateixa resolució tècnica 
permeten la m obilitat i, per tant, la poli
valencia de localitzacions.

Aquesta constància d'elements o estruc
tures aporta una nova coherencia al p lan
tejament visual de l'espectacle a la vegada 
que integra personatges i espai en una única 
evolució de les tensions i dels conflictes, de 
manera que ja no són tan sols la paraula 
i el gest els que condueixen el desenvolu
pam ent dramàtic, sinó també la reelabo- 
ració continuada de la realitat espacial en 
qué s'insereixen.

A ix í  tenim  els murs d'arcs que s'eleven 
fen t present el cel o que s'incrusten a la ter
ra a Don Cario; les mampares laterals que 
tanquen i obren, am b ritm e pretesament 
cinematogràfic, l'espai d'al·lusions gòtiques 
de Batalla de reines, cada vegada més tor
tuós, a mesura que es complica la intriga, 
fin s al despullament final; les passarel·les 
poligonals de El Proceso, metàfora orgà
nica de les tensions sense repòs entre la víc
tim a i els botxins en form a de banquers, 
hostes o jutges, fin s  a l'elevació de la cate
dral fin a l i la posterior sepultura total; la 
immensa bola de barres metàl·liques que 
s'articula i s'obre en variacions constants 
—cercle, el·lipsi, esfera— am b els cossos 
humans de Simfònic King Crimson, o la 
impressionant i dúctil lona de Yerma, 
inicialment misteriosa com un oceà impe
netrable i, a la vegada, carregada d'expres
sivitat interna en les seves múltiples con
figuracions, com una immensa membrana 
cardíaca que batega am b polsacions succes
sivam ent líriques i tràgiques.

Un altre cas d'escenografia dinàmica el 
donen el que podem anomenar capses po
livalents, com la desbaratada estructura 
perm anent de Bar Delirium, de vegades 
moble de televisió, d'altres espai de repòs, 
etc.; l'arm ari de L’Espantu, únic element 
col·locat al m ig de l'escena, transformat 
oníricament, segons la porta que s'obre i 
el m om ent precís, en interior d 'una car
bonería, en rectoria o en la casa de la veï
na; o la m onum ental capsa-reliquiari de 
Guinyol i quimera d’una ciutadana neu
ròtica, espai p o lim o rf del plaer sensual i, 
a la vegada, de la culpabilitzadora censu
ra inquisitorial.

Fabià Puigserver: Yerma, de F. G arcía Lorca. T eatro  de la C om edia de M adrid, 1971
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Iago Pericot: El proceso, de F. Kafka-P. Weiss. 
Teatro M aria G uerrero  de M adrid, 1979

Iago Pericot: Simfònic King Crimson de I. Pericot i S. Mateu. Teatre M etropolità 
de Barcelona, 1980
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NO US MATERIALS I 
TEXTURES

La incorporació al teatre de materials 
abans inexistents, o que simplement no ha
vien estat utilitzats pels escenògrafs, és un 
dels factors fonamentals de les revolucions 
escèniques d'aquest segle.

El fenom en no és recent. Ja el 1917, Pi
casso utilitzava  collages de metalls, fustes, 
arpilleres i altres materials per als seus 
personatges-decorat de Parade. La defini
tiva instauració de nous materials a Ca
talunya arrela, tanmateix, a la dècada dels 
seixanta. Sovint es tracta de materials 
coneguts des de temps antics, com la fu s
ta, la tela de totes menes, el vímet, les cor
des, el cuir, la lona, el vidre, els grans 
d'arròs, la llauna, el suro, el ferro, la gra
va, les llambordes, les xarxes, els miralls, 
les teles metàl·liques, l'argila, el cautxú, etc., 
que ara s'utilitzen ja sigui en el seu estat 
natural o bé tractats per procediments d i
versos (al foc, am b àcids, am b tints, am b  
brodats, am b soldadures, ambraspats, etc.)

Però, també, am b el desenvolupament 
industrial, apareixen nous materials i no
ves possibilitats de tractament: la gran d i
versitat de plàstics mal·leables o rígids, bi- 
dimensionals o tubulars; les uralites; el 
pòrex am b totes les seves modalitats; la ges
pa artificial; els Hunts de neó; els nous alu
m inis i metalls d'aliatge en general, tant 
en planxa com en volum  o tub; les fo to 
grafies, fotocòpies i transparències fotogrà
fiques; les projeccions; el niló i altres fibres 
artificials i sintètiques; la fibra  de vidre; 
la goma-escuma; etc.

Evidentm ent tots aquests materials ofe
reixen possibilitats tècniques i escèniques 
abans insospitades, derivades de la seva re
sistència, el seu gruix, la facilitat am b què 
poden ser manipulats i transportats per la 
seva lleugeresa, les formes que poden asso
lir per la seva ductilitat, el temps de con
servació, la seva constructivitat, el seu ca
ràcter modular, la seva absorció de la llum, 
la seva sonoritat, les seves qualitats motrius 
i tàctils, i d'altres carcterístiques. Però, el 
que encara és més important són els valors 
dramàtics continguts en les capacitats ex
pressives de la seva pròpia materialitat i, 
sobretot, de la seva textura: trets materials 
i indissociable?nent morals presents a les 
extenses gammes que s'obren entre la fre 
dor i la calidesa, la pesantor i la lleugere
sa, la flon jor i la duresa, l'asèpsia i la com
plexitat, la llisor i la porositat, la suavitat 
i l'aspror, la m odernitat i la tradicio- 
nalitat, l'opacitat i la transparència, la 
ductilitat i l'encarcarament, la fin o r  i el 
gruix, i d'altres com la lluminositat, la re- 
flectància, la iridiscència, la brillantor, etc. 
I  així, climes poètics, ambients sociològics 
i connotacions psicològiques són evocats en

V íctor M. de la Hidalga í Miquel Rané: Bar Delirium, d ’Al Víctor. Teatre Regina, 1984

aquestes parets-mirall que retornen la imat
ge de la vida; en els metacrilats tractats 
am b fi lm  antisol que la multipliquen; en 
les escombraries que cobreixen un entorn; 
en els cossos de llum  càlida o freda; en els 
terres de bellíssims tapissos subtilm ent en
tonats; en els rugosos i muts monticles d'ar
gila; en les llises rampes de plàstic dur o 
les esferes de plàstic dúctil que semblen res
pirar; en els grotescs vestits de lona embar- 
nillada que aporten feixuguesa al m ov i
ment; en els conjunts informes de metalls 
i tubs de colors cridaners i publicitaris o 
en les teles i xarxes convertides en tapissos 
de diversos gruixos i textures, am b zones 
opaques i translúcides.

Tot, però, en definitiva, gràcies a la com- 
plementarietat insubstituïble de la llum  
que, en fusió am b els materials, carrega de 
dinamisme visual i sensualitat la realitat 
escènica.
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Fabià Puigserver. El balcó, de J. Genet. Teatre Lliure, 1981

Joan Josep Guillén: Deixeu-me ser mariner, de J. Serra Fontelles. Sala Villarroel, 1983

3 0 6  ELS NOUS CAMINS DE L’ESPAI ESCÈNIC

ii 
m

m



Fabià Puigserver: Operació Ubú, d’A. Boadella. Teatre Lliure, 1981
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Pep D uran, T on Riera i Enric Pladevall: Cos, d ’A lbert Vidal. Teatre Regina, 1983

Fabià Puigserver: L a m u jer y  el ruido, de D. Salvador. Pequeño Teatro, 1972.
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Pere N oguera i R am on Simó: Oh! els bons dies, de S. Beckett. Teatre Regina, 1984

Fabià Puigserver: T itus A n d rò n ic , de W. Shakespeare. Teatre Lliure, 1978
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EL NATURALISME COM  
A POSSIBILITAT

A  més de l ’obertura a nous plantejaments 
de l ’estructura escènica i a nous materials, 
la recerca de nous llenguatges escenogra
fies comporta una revisió de les aportacions 
potencials dels diversos estils plàstics i es
tètics històrics o contemporanis. La dife
rència fonam ental respecte del període dels 
«ismes» rau en el fe t que un escenògraf no 
adscriu ja la seva pràctica a un o dos estils 
o moviments, sinó que disposa de manera 
lliure i eclèctica d ’allò que la referència par
cial o total a un vocabulari estilístic de
term inat li aporta en funció  de cada pro
posta dramatúrgica concreta am b la qual 
s’enfronta.

Una de les possibilitats obertes, en aquest 
sentit, és el naturalisme, entès com a in 
tensificació del realisme per una especial 
cura en la recreació de l ’entorn de l ’acció 
dramàtica, i no ja sols de manera fictícia
0 il·lusionista sinó, fin s  i tot, de manera
1 am b materials autèntics, substituint el 
versemblant pel vertader am b el m àxim  
de rigor possible.

En la seva fase històrica, el naturalisme 
es va associar sovint a la reproducció d ’in 
teriors urbans socialment desafavorits, com 
cases d ’obrers, tavernes dels baixos fons o 
localitzacions rurals descriptivistes. El dens 
obrador tèxtil de L’héroe, el verídic terra- 
plè natural de L’hort dels cirerers, el ben 
equilibrat interior de El Cafè de la Mari
na o el racó de la posada de Falstaff, abun
den clarament en aquesta adscripció. H i 
trobem fustes, cabassos vells, terra, pedres 
i vegetació autèntics; estructures, columnes 
i emmarcaments deportes i finestres de clar 
tarannà natural; bales i cobertes de palla 
real, i totxanes artificials treballades una 
a una am b rigor d ’arqueòleg. Rigor, tan
mateix, que no treu res dè la volada poèti
ca que el seu mateix equilibri confereix a 
aquests espais.

Però l ’opció naturalista no està lim ita 
da a uns temes habituals: l ’escenògraf pot 
jugar-hi per reproduir-hi, com a Vapors, 
la sala de banys d ’un antic balneari; l ’ex
quisida botiga d ’enginys pirotècnics del 
Brossarium, o el modern i asèptic plató dels 
estudis de televisió de Teledèum, que en
registren el que succeeix al voltant d ’un mo
dern altar ecumènic.
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Josep M. Massague: L ’hort dels cirerers, d ’A. Txèkhov. Teatre de l’O u  N ou , 1979

Josep M. Ibànez «Dino»: Teled'eum, d ’A. Boadella. Els Joglars, 1983
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Fabià Puigserver: L ’héroe, de S. Rusiñol. Teatre Lliure, 1983



Joan Jorba: Vapors, de N . D unn . El G lobus i Z itzània /T eatre , 1983

Josep Madaula i Pep Sallés: Brossarium, sobre textos de J. Brossa. Sala Villarroel, 1982
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EL REALISME POETITZAT

Si una tendencia estilística sembla pre
dom inar en Vescenografía de les dues dar
reres decades, d ’entre la pluralitat d ’opcions 
que trobem a la trajectòria de cada un deis 
escenògrafs, aquesta és la d ’una especial 
idealització o depurado de la figuració rea
lista que podem qualificar de realisme poe
titzat.

La respirado poética de l ’espai escenogrà
fic  és la fin a lita t comuna a tot planteja
m ent form al, ja sigui abstracte o figura
tiu, i d ’entre aquesta darrera gamma, ja 
sigui més o menys im ita tiu  o distorsiona- 
dor de la realitat. En qualsevol cas, es tracta 
d ’arribar a una nova realitat, l ’estricta- 
m ent escénica, de caire artístic, que sem
pre diu més que allò que ensenya exterior
ment, és a dir, s’obre a una dimensió 
existent més enllà, de l ’aparença: la reali
tat poética.

D ins del realisme, aquesta poetització 
sembla assolir-se per la doble via d ’un des
pullam ent d ’accessoris innecessaris i d ’un 
estudi elaborat de les harmonies formals, 
tant en el pla de la distribució de les mas
ses com en els de la difusió de la llum, del 
traçat de línies fonam entals i secundàries 
i de la compensació cromàtica. S ’hi afegeix, 
sovint, la presència d ’elements estilitzats 
que acaben d ’accentuar un especial encís
0 de definir la intenció de la qual opera 
la transformació poètica de l ’espai.

En resulten, sempre, espais com en sus
pensió entre el m ón real i l ’ideal, als quals 
la irrealitat d ’una perfecció realment som
niada i assolida pel poeta —l ’escenògraf—
1 difícilment realitzable en el pla de la rea
litat viva i quotidiana, transfigura i atorga 
una vibració i densitat suggeridora.

A ix í  succeeix amb aquests espais de M ont
se Am enos i Isidre Prunés, que es mouen 
entre coordenades d ’objectivitat, onirisme 
i agressiva esquematització, de Fabià Puig- 
server, escenògraf especialment sensible a 
la captació de l ’essència ín tim a dels llocs 
i de l ’equilibri entre els seus elements està
tics i dinàmics, de R am on B. Ivars, que 
am b pocs elements de línià, volum  i color 
crea espais inquiets i densos, d ’A lfons Flo
res, estilitzat i suggeridor d ’una atmosfe
ra urbana m olt precisa i de N ina  Paw- 
lowsky, que assoleix una rara síntesi de 
vida i irreal immobilitat.

M ontse Amenós i Isidre Prunés: Mel salvatge, d ’A. Txèkhov. Teatre Romea, 1986

M ontse Amenós i Isidre Prunés: Glupsü, sobre textos de Lauzier. Dagoll-Dagom, 1983
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M ontse Amenós i Isidre Prunes: Antaviana, basat en textos de P. Calders. Dagoll-Dagom, 1978
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Fabià Puigserver: Kean, d’A. Dumas-J. P. Sartre. Teatre Romea, 1985
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Alfons Flores: Els Beatles contra els Rolling Stones, de J. Mesalles i M. Casamayor. Teatre del Trànsit, 1981
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Isidre Prunes: Quan la ràdio parlava de Franco, 
de J.M. Benet i Jornet. Teatre Romea, 1979



Nina Pawlowsky: La sala de les nines, basada en textos de M. Rodoreda. Bruixes de dol, 1979

Ramon B. Ivars: Peer Gynt, d’E. Ibsen. Teatre Romea, 1982
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FORMES I ESTRUCTURES 
DE L’ABSTRACCIÓ

La negado de la figuració, reivindica
da ja a començament de segle per homes 
com Appia i els constructivistes russos, ha 
obert nous camins a Vexpressivitat esceno
gráfica i a la investigació de les possibili
tats de Vespai escènic.

En la mateixa mesura de la seva irreali
tat com a espai quotidià, l ’estructura abs
tracta crea a Vescenari una nova realitat, 
de sensibilitat pura, el poder suggeridor de 
la qual no s ’escampa■ darrere de la preocu
pado im itativa, sino que es concentra en 
la sola via de l ’eficàcia dramática, efica
cia que Vabstracció troba en els ritmes de 
la composició geomètrica, en el moviment, 
en la conauesta de la verticalitat, en la per
meable interpenetradó de les zones i en el seu 
successiu protagonisme a través de la llum. 
Tot al servei de V íntim  joc de ressonàncies 
entre una doble veritat: la dels cossos dels 
actors i de les situacions dramàtiques i la 
de la plástica espacial —nova realitat ple
na de suggeriments expressius— a cada mo
m ent de la representado.

Les possibilitats obertes són immenses: 
volums geomètrics opacs com els de Grande 
a La ronda, continent neutre contagiat per 
la palpitació vita l que s'hi amaga; brunes 
escales d ’ascenció cap a l ’espai del poder des 
del qual llisca un reguero de sang a Escu- 
rial, de Vernis; gàbia polièdrica laberín
tica on es multipliquen les passions de 
Revolta de bruixes, segons la idea de Mon- 
tanyès; punyent arquitectura rítmica i m ò
bil que crea espais diversos en el Hamlet 
inèdit d ’Espada de 1961; rampa espiral que 
col·loca en diferents plans, en mòduls fu n 
cionals negres i metal·litzats, com de post
guerra, els personatges de Plany en la mort 
d’Enric Ribera, d ’Am enós i Prunés; fred  
engraellat d ’Ivars per a El guant negre que, 
mostrant les vísceres de la casa —les seves 
canonades—, la despullen i-connoten la 
seva buidor; o els tres espais de Pericot, sem
pre a la recerca d ’imatges irreals i d inà
miques: el políedre de parets transparents 
de El tuerto es rey, on es projectaven, 
igualment en transparència —suspeses a 
l ’aire— les evocacions mentals dels prota
gonistes; la rigorosa estructura cúbica 
d ’arestes tubulars de Mary d’Ous, espai del 
m ovim ent orgànic i simbòlic teixit entre 
els actors, les teles i les cintes elàstiques en 
què aquells quedaven empresonats, fusio
nats o alliberats; i la complexa estructura 
de rampes i reixes que convertia l ’espai de 
Galatea en la metàfora d ’un ferotge bosc 
de presons.

Sempre, com a denom inador comú, la 
form a que, reduïda al pur esquema cons
tructiu, no diu res sobre el m ón físic a f i  
d ’expressar m illor un segon nivell de rea
litats.

Josep M. Espada: Hamlet, de W. Shakespeare. Projecte inèdit per a la Biennal de Teatre de París, 1961

lago Pericot: La Galatea, de J.M. de Sagarra. Teatre Nacional de Barcelona, 1972

Montse Amenós i Isidre Prunés: Plany en la mort d ’Enric Ribera, de R. Sirera. Sala Villarroel, 1977
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lago Pericot: El tuerto es rey, de C. Fuentes. Cia À. Guimerà, 1971

lago Pericot: Mary d'Ous, de Els Joglars, 1973
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Ramon B. Ivars: El guant negre, d’A. Strindberg. Teatre Romea, 1981

Josep Montanyès i Jaume Subirats: Revolta de bruixes, de J.M. Benet i Jornet. Teatre de ¡’Escorpí, 1981
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Josep Vernis: Escurial, de M. de Gheldcrode. La Gàbia, 1979

Marcelo Grande: La ronda, d’A. Schnitzler. Teatre Romea, 1986
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DESPULLAMENT
IN TEN CIO N A T:
LLUM I ESCENARI N U

Una de les grans lliçons del simbolisme, 
que Adrià  Gual havia abraçat fervorosa
ment, era que Vabsència d'elements poten
ciava la presencia de climes i de signes. I  
una de les conviccions de l'expressionisme 
era la del poder evocador de les tensions 
i els contrastos.

La doble lliçó va ser recollida pel Grup 
d'Estudis Teatrals d'Horta, veritable pio
ner d'una investigació de caire neoexpres- 
sionista i simbòlic que habitualm ent es 
produïa davant del m ur nu de l'escenari, 
inicialm ent com a alternativa a la reite
rativa cambra negra de molts grups m an
cats, com aquell, de recursos i posterior
m ent com a opció expressiva deliberada. 
El m ur nu s'utilitza com a fons neutre i, 
a la vegada, susceptible d'intensos matisos 
per la seva mateixa materialitat —vella, 
rugosa, maltractada, immensa i m uda— 
i pel treball que hi feia la llum, que el ban
yava des de m olt variades inclinacions o 
frontalitats, i que, a més a més, de vega
des, era vist per l'espectador a través del 
filtre  d'una tela metàl·lica.

Els casos, entre molts d'altres, d 'Orato
ri d’un home sobre la terra i d 'h n ú g o -  
na, muntatges situats cronològicament en 
dos extrems de la vida del grup, eviden
cien, en conseqüència, la deliberada cons
tància de la recerca i el seu aprofundiment. 
A  més, s'hi fa  patent un altre dels recursos 
esmentats: els forts contrastos, d'accentuada 
expressivitat, assolits per les zones de llum  
i tenebres que envolten els personatge i m o
delen l'espai, potenciant-lo.

H i ha contrallums que perfilen els con
torns dels cossos, focus que els banyen ze- 
nitalm ent o que —i aquesta fou  una inves
tigació de gran riquesa— els il·luminen des 
de sota l'escenari creant imatges —com es 
dóna a Antígona— suspeses en una mena 
de dimensió atemporal o bé d'una colpi
dora i infreqüent duresa, com a / ’Oratori.

Altres vegades, la nuesa del m ur escènic 
i la presència d'un espai definit només per 
la llum, a part del seu potencial m e ta f-  
ric, actuen realísticament per representar 
el lloc concret de l'acció, com el m ur blanc 
i descurat del manicom i de Marat-Sade, 
o la zona de l'interrogatori de La Celesti
na, convertida en plataforma de focus de 
llum  cegadora i insostenible.

Alfons Flores: Tragèdia fantàstica de la gitana Celestina, d’A. Sastre. Grup d’Acció Teatral de l’Hospitalet, 1985

Grup d’Estudis Teatrals d’Horta: Oratori per un home sobre la terra, de J. Vidal Alcover, 1969
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Montse Amenós i Isidre Prunes: Marat-Sade, de P. Weiss. Teatre Romea, 1982



L’O PCIÓ  DEL MÍNIM 
D ’ELEMENTS

La mateixa voluntat intencionada de re
colzar una proposta escenogràfica en l ’es- 
cassesa —diferent de l ’escassesa, sovint fo r 
çada per les circumstàncies precàries, en que 
vivia  l ’antic teatre independent— explica 
la relativa abundància d ’espais definits, fo 
namentalment, per un simple aplic, per pe
tits plafons o telonets o per mers elements 
d’attrezzo o mobiliari.

L ’escena escollida de Quiriquibú em 
marca, sota un senzill rom pim ent de tea
tre tradicional i davant d ’un cortinatge 
subtilment ornamentat, dues cadires de fira  
i una tauleta. La màgia de la poesia de 
Brossa no troba obstacles i sembla conver
gir en la presencia del gramòfon, insòlita 
caixa de música de períodes recordats per 
la nostàlgia.

El caos de cadires de la peça hom ònim a  
de Ionesco, doblement laberíntic pel seu de
sordre i per l ’acumulació d ’estils diversos 
que hi conflueixen, és suficient per evocar 
la referència a un ordre existencial absurd, 
reforçat per la incoherència dels grafismes 
escrits al mur, envaït de traços i colors tí
pics del disseny contemporani, nova incon
gruència en relació am b l ’univers mental 
dels vells que protagonitzen l ’acció.

Un plafó blanc en angle, el m ín im  m o
biliari indispensable, igualment blanc, i 
una ben graduada entonació lumínica es 
revelen altament eficaços per recrear l ’asèp
sia física i la fredor moral de la cambra 
d ’hospital ¿/’Altres llocs.

Un ciclorama buit acaba de despullar tes 
escenes de Damunt l’herba, que tenen lloc 
en un simple prat de gespa artificial da
m u n t del qual s’instal·len els escassos m o
bles pertinents, o de Sonata en tres temps, 
en un terra igualment nu que confereix 
una accentuada presència al banc, l ’arbre 
i el fanal, testimonis immòbils dels con
flictes.

Es tracta, sempre, de l ’aplicació d ’una re
gla d ’or dels llenguatges visuals: la que ator
ga un m àxim  de rendim ent expressiu als 
llenguatges emesos am b un m ín im  de m it
jans.

X f ï A .  i  r i , 0 / x 5

Antoni Bueso i Roser Caritx: Les cadires, d’E. Ionesco. El Teatrí, 1983

Andreu Rabal i Javier Mariscal: Damunt l ’herba, de G.J. Graells. Zitzània/Teatre, 1986

Albert Novellón: Sonata en tres temps, d’A. Battra. El Globus, 1981
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Antoni Bueso i Roser Caritx: Altres llocs, de H. Pinter. Teatre de l’Aliança, 1985

Fabià Puigserver: Quiriquibú, sobre textos de J. Brossa. Teatre de l’Escorpí, 1976
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LA FIGURACIÓ 
PARÓDICA

Els textos dramàtics que enfoquen Vac
ció sota el prisma de la ironia o la paro
dia tenen una intenció burlesca comuna 
que es resol habitualment en propostes fo r 
mals de tipus lúdic i desenfadat. Altres tex
tos, d ’adscripció més esperpéntica o surrea
lista, participen sovint del mateix 
tractament, com si es fes l ’ullet a l ’especta
dor, am b qui s’estableix una m útua ente
sa respecte d ’una distorsió caricaturesca de 
les formes i dels llocs de l ’acció.

La materialització plàstica d ’aquesta vo
luntat caricaturesca o paródica s ’endinsa 
especialment per dos camins.

El prim er és el del joc am b el realisme 
de la figuració i la sim ultània destrucció 
del realisme per la via de l ’estilització, la 
desproporció, la síntesi, l ’abandó flagrant 
de les lleis del trompe-Poeil, la ingenuït- 
zació dels temes figuratius o la incor
poració d ’elements clarament irreals o 
absurds. A ixí, l ’estilització de la lúdica ciu
tat medieval de El retaule del flautista; 
l ’absurd de la: sala d ’espera i, a la vegada, 
cua d ’avió  ¿Èxit; la desproporció per con
tracció de la masia de Jordi Dandin per 
la porta de la qual el grotesc personatge gai
rebé no hi passa-, l ’antiil·lusionisme de la 
calaixera pintada sense relleus a Cruel 
Ubris; la manca de lògica dels jeroglífics 
pintats i les imatges esculpides a El Ade
fesio; la irrealitat de l ’home-coca de La Nit 
de Sant Joan i de la paret de cel i núvols 
de Mort accidental d’un anarquista; o la 
ingenuïtat desmitificadora de les tovalles, 
canelobres, cortines i tamborets pintats bur- 
lescament per a Don Juan Tenorio, i de 
la façana de l ’hostal de L’elisir d’amore
0 el contrast i la desproporció establerts per 
a El roig i el blau entre la n it estelada
1 la barana am b testos, per una banda, 
—ambdós elements pintats de form a naïf— 
i la bicicleta autentica, per una altra.

Una segona via d ’aquesta opció per la 
caricatura és la utilització de decorats tra
dicionals pintats, ja siguin autèntics o im i
tats, però descontextualitzats de la seva vo
cació històrica de ser ficció estricta de la 
realitat. Es precisament per la poca con
sistència que sovint arribava a tenir aques
ta ficció que aquests telons de paper, am b  
les marques del plegat, poden ser utilitzats 
am b una intenció irònica, com per evo
car el divertit cel del Pare Etern a Alè, per 
figurar el típic carrer de poble on evolu
cionen bisbes i autoritats civils al Sarao de 
Gala del rei Tòtil I, o per ubicar la cort 
reial de Madrid, a Àlias Serrallonga, dins 
d ’un fràgil teatret m iniatura de falsos co
lors■ i evidents rompiments i telons de 
trampa.

Fabià Puigserver: Don Juan Tenorio, de J. Zorrilla. Teatre Don Juan, 1972

Fabià Puigserver: El retaule del flautista, de J. Teixidor. Grup de Teatre Independent, 1970
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Andreu Rabal: Mort accidental d ’un anarquista, de D. Fo. Teatre Regina, 1981
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Josep M. Ibànez «Dino» i Antoni Roselló: Èxit, de El Tricicle, 1984

Fabià Puigserver: El adefesio, de R. Alberti. Teatre Capsa, 1968
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Fabià Puigserver: Jordi Dandin, de Molière. Teatre Lliure, 1980

Cq píR\ /C£,

I nHUm flM

Marcelo Grande: L'elisir d ’amore, de G. Donizetti. Teatre Grec, 1983
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Comediants: Sarau de gala del rei Tòtil I. 1982
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Comediants: Alè. 1984

Josep M. Espada: El roig i el blau, de J. Oliver. Teatre Grec, 1985



EL SUGGERIM ENT 
DELS REFERENTS 
PICTÒRICS

La incorporació de codis plàstics aliens 
al vocabulari d'una especialitat artística 
ha estat constant al llarg de la història i, 
d ’una manera m olt concreta, el teatre i la 
pintura han intercanviat sovint els proce
diments propis de cada disciplina en una 
operació m útuam ent enriquidora.

Un cas d ’aquesta connexió entre els dos 
mons, ens el donen les escenografies que 
usen referents pictòrics com a citació —i 
potser homenatge— per tal de contextua- 
litzar l ’acció dramàtica.

De vegades es tracta d ’una evocació cro
nològica, geogràfica o institucional, o de 
totes alhora. Es el cas dels prismes rotatius 
i pintats per les quatres cares am b motius 
de pintors espanyols del segle XVII referents 
a la cort de Felip IV, am b que Puigserver 
feia presents els espais del seu Caballero de 
Olmedo, o del magnífic muntatge del ma
teix autor a base de gravats ampliats am b  
escenes del període revolucionari francès 
que entapissaven els murs tancats de Les 
noces de Figaró, ubicant l ’acció dramà
tica en el seu espai històric i social.

Altres vegades l ’estil i el tema pictòric ac
tuen com a referent d ’uns trets polítics o 
morals determinats. Es el cas de la u tilit
zació de les formes i els colors del pop-art 
per part de Iago Pericot a Descripció d’un 
paisatge, que desvien vers els mites d ’una 
dictadura les intencions de codificació pu
blicitària que el pop aplicava als objectes 
quotidians i de consum: les immenses ti
sores que pengen dam unt l ’espai són signe 
de l ’exaltació publicitària emprada pel tirà 

* com a estri per a la submissió del poble, 
de la mateixa manera que el foc, que tam 
bé és tractat de manera pop com a magni- 
ficació de la lluita. Q uant a l ’ampliació 
fotogràfica de l ’home jove en la coneguda 
posició de tantes iconografies europees de 
Sant Sebastià que Puigserver proposa en
voltada de grans negatius fotografies am b  
cossos nus no identificables, centralitza 
plàsticament l ’ambigüitat de les atraccions 
eròtiques dels personatges de La nit de reis, 
tema central de l ’obra shakespeariana.

Els figurins de Guillén per a Picasso U 
presenten un altre enfocament: aquí el re
ferent pictòric és signe de si mateix. L ’ac
ció entorn de la creació plàstica del p in tor  
es resol am b la referència a les seves m a
teixes pintures reproduïdes per mitjans es
cenogràfics. Referent i referit s ’identifiquen. 
La imbricació dels llenguatges pictòrics i 
teatrals és total. La teatralitat estarà pre
cisament en la ritualitat dels gestos.

Fabiá Puigserver: El caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Teatro Nacional de Barcelona, 1971

Fabiá Puigserver: La nit de reis, de W. Shakespeare. Teatre Romea, 1968

Joan Josep Guillen: Picasso U. Teatrot, 1980
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Fabia Puigserver: Les noces de Figaro, de Beaumarchais. Grup de Teatre Independent, 1967

Iago Pericot: Descripció d ’un paisatge, de J.M. Benet i Jornet. Teatre Romea, 1980
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E N T O R N  D ’U N  
ELEMENT SIGNE

La potencia expressiva d'una escenogra
fia  se centra, de vegades, en un m otiu es
sencial on convergeixen i ̂ ’expliquen, les 
intencions dramàtiques. Es, generalment, 
un signe fort, inqüestionable, que roman 
constant al llarg de tota l ’obra.
- Un exemple clar d ’aquest recurs ens el 

donen les dues darreres produccions bar
celonines de Terra baixa, de Guimerà, en 
les quals l ’escenografia és a càrrec de Fa- 
bià Puigserver i Enric Majó, respectiva
ment. A  la primera, la xarxa am b 250 kg 
de pa de pagès autèntic carregava l ’escena, 
d ’aquells trets d ’austeritat, economia, pri- 
marietat, orgull, duresa i radical indepen
dència de qui viu vinculat a la terra. Però, 
també, de la triple opressió produïda per 
la terra mateixa, la necessitat del pa i els 
diferents estatus socials consecutius a la seva 
possessió.

Els sacs de farina de Majó operaven en 
el mateix sentit. H i intervenia, però, un 
nou suggeriment: la regularitat i repetició, 
com si fossin les dels dies de la vida, un da
rrere l ’altre, tots iguals, sense possibilitats 
de sortir m ai de l ’ordre establert.

Dins d ’aquesta mateixa lògica expressi
va semblen operar els diferents teixits p in 
tats que servien de fons a tres quadres de 
L’auca del senyor Esteve en la versió es
cenogràfica de Prunés i Amenós. Tant el 
ja rd í del General, com la m untanya Pela
da —lloc de la declaració amorosa— i el 
dorm itori de la parella jove són de roba, 
la mateixa que omple l ’horitzó de la fa m í
lia i li dóna la raó de ser: tenir fills  equi
val a avançar cap a un fu tu r  sostingut pels 
guanys de la botiga de teixits i que té com 
a única fina lita t fer  créixer aquests guanys. 
La roba es veu com a signe d ’un destí vital.

La bandera espanyola que emmarca l ’ac
ció de Tiempo de 98 i el m irall trencat 
que la sosté són sengles metàfores de la fra 
gilitat d ’un imperi, de la mateixa mane
ra que les tires de filferro i les pedres de Bent 
signifiquen, en el disseny de Pericot, el sag
nant destí del qual els protagonistes no po
dran escapar.

Iago Pericot: Bent, de M. Sherman. Teatre Metropolità de Barcelona, 1982

Fabià Puigserver amb el taller d’escenograiia de l’Institut del Teatre: 
1972 Tiempo de 98, de J.A. Castro. Teatre Capsa,

Fabià Puigserver: Terra Baixa, d’À. Guimerà. Teatre de l’Escorpí, 1975
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M ontse Am enós i Isidre Prunes: L'auca del senyor Esteve, de S. Rusinol. Z itzània/Teatre, 1984

E nric Majó: Terra Baixa, d ’À. Guim erà. Teatre Polioram a, 1981
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EL DESBORDAMENT 
DE L’ESCENA A LA 
ITALIANA

Una de les preocupacions fonam entals 
del teatre del darrer període és la recerca 
de nous sistemes de relació entre el públic 
i la representació i, en conseqüència, el re
plantejament de la convenció espacial que 
la fica dins dels límits de Vescenari, davant 
d'un públic que n'esta separat i lim ita t a 
una única penetració —fron ta l o lateral, 
però externa i distant— de l'acció i dels es
tímuls que aquesta genera.

Tot mantenint-se dins del local teatral 
tradicional, han estat tres les vies d'implan
tació de noves solucions.

Una d'elles és la invasió de la platea, ja 
sigui avançant l'escenari vers l'interior
0 mscrusiant-hi al bell mig plataformes o es
tructures escèniques complementàries. Cal 
destacar, al respecte, Una guerra en cada 
esquina on, a més, tota la sala estava am 
bientada am b propostes escenogràfiques 
complementàries, en una interessant expe
riència d  environnement. Altres m untat
ges posteriors, com el de La puta respetuo
sa, s'adscriuen a aquesta via.

Q uant a la incrustació de zones de joc 
al mig de la platea, el paradigma fou  Àlias 
Serrallonga, que comptava am b un triple 
espai: l'escenari, convertit en irònic teatrí
1 la plataforma i la torre de mecanotub, 
que permetien que el públic gaudís d'una  
comunicació física fin s  aleshores inèdita.

Un segon cam í és la creació d'un espai 
on l'acció envolti totalment o parcialment 
el públic. A ixí, a La Setmana Tràgica Tac
ció oprimia el públic pels quatre cantons 
i, sovint, simultàniament.

Una tercera possibilitat, inversa a l'an
terior, la constitueixen els espais d'acció 
central envoltats pel públic. Es el cas de La 
Bella Helena, una de les moltes solucions 
permeses per l'espai dúctil del Teatre L liu 
re, on, a més, l'orquestra era en un clot al 
mig de la plataforma poligonal de l'acció, 
contràriament a la seva habitual ubicació 
entre els actors i el públic.

Fabià Puigserver: Una guerra en cada esquina, de L. Matilla. Teatre Capsa, 1972

La setmana tràgica, de l’Escola de Teatre de l’O rfeó de Sants, 1975



Iago Pericot i Fabià Puigserver. Àlias Serrallonga, de Els Joglars, 1974
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Fabià Puigserver: La bella Helena, de J. Offenbach-P. Hacks. Teatre Lliure, 1979
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ELS NOUS ESPAIS

Tres fenòmens, a part de la creixent re
cerca de noves formes de vinculado am b  
el públic, van obrir camins a Tespai tea
tral fora del local habitual: les experien- 
cies del happening que, partin t d 'un guió, 
estaven obertes a una lliure possibilitat 
d'evolució; l'ocupació d'espais infreqüents 
per part dels grups de cambra dels anys cin
quanta i seixanta, i, sobretot, el renaixent 
interès de molts grups teatrals per les fo r 
mes de teatre popular, itinerant i d 'ani
mació.

En conseqüència, es va produir un pro
cés d'incorporació de nous espais, que es ma
nifesta en tres variants.

D 'una banda, la representació en espais 
connaturals am b les coordenades locals i 
temporals de l'acció dramática. Aquest és 
el cas de la Conversa a casa del matrimo
ni Stein..., que tingué lloc en un dels sa
lons del Palau March de Barcelona, de la 
mateixa època i definició econòmico-social 
que les contingudes a l'obra, o el de L’home 
urbà, acció que exhibeix al zoo la conven- 
cionalitat dels actes humans del protago
nista i el seu exili respecte de l'entorn en
mig dels animals, més disponibles als 
estímuls exteriors.

D 'una altra, la utilització dramàtica 
d'espais insòlits, com el túnel d 'una esta
ció de metro no utilitzada, generador 
d'imatges de gran sensibilitat plàstica i me
tàfora, a la vegada, de la clandestinitat sub
terrània a què estan sotmeses les vivències 
dels protagonistes de Rebel Delirium, o 
l'aparador d'uns gran magatzems, on els 
actors celebren hiperrealísticament el so
par que dóna nom a una de les accions de 
Cubana’s Delikatessen.

Una tercera via, la més oberta, és la no 
adscripció de l'espectacle a cap tipus d'es
pai en particular. A ixí, per exemple, molts 
espectacles dels Comediants, o les diverses 
accions teatrals de La Fura dels Baus, o el 
Mozartnu del TMB poden tenir lloc pels 
carrers, a les places, a la nau d'una fàbri
ca, en un bar o en qualsevol altre espai sus
ceptible d'acollir una tarima, penjar-hi uns 
cables que s'inclinin entre dues alçades 
diferents, muntar-hi una estructura o 
disposar-hi una plataforma en form a de 
creu. En molts d'aquests casos l'esceno
grafia és inexistent com a element de crea
ció. De vegades, l'escenografia és la n it 
estelada o les columnes d 'un magatzem o 
el Palau dels Papes d'Avinyó, marc efímer 
d'aquest collage de tècniques de circ, tea
tre, ombres i titelles que és Sol solet o tes
tim oni i víctim a de les flames inofensives, 
misterioses i bellíssimes de l'escenografia 
pirotècnica de Dimonis.

El teatre, fo n t de fascinacions inesgo
table...

Com ediants: Sol Solet. 1978

Z itzània/Teatre: Conversa a casa del matrimoni Stein sobre el senyor von Goethe, absent, de P. Hacks. Palau 
M arch de Barcelona, 1985
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A lben  Vidal: L ’home urbà. Zoo  de Barcelona, 1983

Iago Pericot: Rebel Delirium, de I. Pericot i S. Mateu. Teatre M etropolità de Barcelona, al túnel 
M etro de Sant A ntoni, 1977

de l’estació de
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La Fura dels Baus: Suz o Suz. 1985 Com ediants: Dimonis. 1983

La Fura dels Baus: Accions. 1983
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lago Pericot: M ozartnu . Teatre Metropolita de Barcelona, 1986

La Cubana: Sopar, acció de Cubana’s Delikatessen. A parador d ’uns magatzems comercials, 1983
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Vensenyament de l'escenografia

Des de l’inici del període «històric» de l’escenografia catalana, que 
podem situar en la personalitat d’Antoni Viladomat, molts escenò
grafs han desenvolupat una tasca continuada d’ensenyament dels 
sabers vinculats a la professió, tant des de l’activitat pedagògica com 
des de les seves publicacions tècniques. Aquest fet ha contribuït enor
mement a crear aquest movimentvample i ininterromput fins avui, 
que podem anomenar escola catalana d’escenografia, veritable ca
dena de noms que formen la realitat d’aquest art —a la vegada ofici— 
a Catalunya.

1. Uactivitat pedagògica
El contingut de l’ensenyament de l’escenografia és molt diversifi

cat en un conjunt articulat de parcel·les del saber que, dimanant de 
la pràctica, s’eleven a la teoria per tornar a incidir sobre la seva apli
cació concreta. No és, per altra banda, un cos fix de saber, sinó que, 
com tot art viu, evoluciona en funció dels nous llenguatges, les no
ves sensibilitats, els nous mitjans i els nous horitzons de creació. 
A grans trets podem establir tres períodes dins la pràctica pedagògi
ca, vinculats als llocs des d’on aquesta es realitzava.

Primera època
Un primer període és el de les acadèmies particulars, obertes pels 

tres escenògrafs principals del segle XVIII. A la de l’Antoni Vilado
mat, oberta l’any 1721 al carrer del Bou de la plaça Nova, com a 
alternativa al rutinari ensenyament del Col·legi de Pintors, l’immo- 
bilisme del qual ell no cessava de denunciar, s’ensenyaven tres arts 
que en la seva síntesi eren la base de l’escenografia: pintura, pers
pectiva i arquitectura.

Més tard, Francesc Tramulles, que juntament amb el seu germà 
Manuel fou el principal deixeble de l’acadèmia de Viladomat, va 
obrir a casa seva la seva pròpia acadèmia. Era l’any 1758. El 1762, 
en ser nomenat director honorari de la Real Acadèmia de Bellas Artes 
de San Fernando, a Madrid, va intentar que fos elevada al mateix rang 
i reconeguda oficialment com a tal. Entre els escenògrafs posteriors, 
el més important que va sortir d’aquelles aules fou Pere Pau Mon- 
tanya.

Manuel Tramulles també va obrir una acadèmia a la Riera del Pi 
segons unes fonts, o al carrer de Mirallers, segons unes altres. Un 
dibuix seu ens mostra els seus alumnes en plena classe de dibuix al 
natural.

Segona època
El segon període s’obre sota la iniciativa de la Junta de Comerç 

de Barcelona, la qual ja feia temps que becava els principals artistes 
joves de la ciutat perquè anessin a perfeccionar-se a l’estranger. El 
1772 havia vinculat al seu si —com a annexos— les dues acadèmies 
dels germans Tramulles, la qual cosa els va permetre d’arribar a te
nir 24 alumnes cadascuna. Aquesta va ser la llavor que va possibili
tar a la Junta de crear, el 1775, la seva pròpia escola: l’Escola Gra
tuïta de Disseny que, dos anys més tard, ubicada a l’antic edifici 
de la Llotja de Mar, esdevindria l’Escola de Nobles Arts, amb una 
completa programació pluridisciplinària. El mateix any de la seva 
creació Pere Pau Montanya, l’escenògraf més important dels tea
tres particulars de la ciutat i col·laborador del Teatre de la Santa 
Creu, va ser nomenat professor de perspectiva i dibuix i tinent di
rector, per passar, el 1797, a ser-ne director, càrrec que havia que
dat vacant amb el suïcidi del seu amic Pere-Pasqual Moles.

Els dos escenògrafs més importants del següent període — 
Bonaventura Planella i Pau Rigalt— alumnes de Montanya a Llot
ja, en van ser professors, Planella des del 1803 fins al 1825 (hi va 
romandre, per tant, durant els anys del claustre afrancesat imposat 
per la invasió napoleònica, al costat de Giuseppe Lucini i Cesare 
Carnevali, amb el qual probablement aleshores ja col·laborava al 
taller del Teatre de la Santa Creu). Entre els seus alumnes, el princi
pal escenògraf en el futur immediat va ser el seu fill Josep, que l’any 
1836 obriria una acadèmia particular la qual, tanmateix, mai no va 
poder competir amb els ensenyaments més complets de Llotja.

Dibuix de Manuel Tram ulles en una classe a la seva acadèmia, entorn  del 1760

L’any 1825 Pau Rigalt va substituir Planella en les càtedres de 
dibuix, perspectiva i paisatge de Llotja, de la qual aquest ja n’era 
director supernumerari des del 1814. L’especialitat de paisatge per
metia als seus alumnes, i especialment als futurs escenògrafs entre 
els quals es trobava el seu fill Lluís, d’aprofundir en les lleis del co
lor i de la llum, fet que els allibevara de l’enfocament excessivament 
basat en el dibuix —amb un rebuig quasi explícit del color— que 
havia predominat durant les academicistes dècades anteriors.

En morir Pau Rigalt el 1845, el substitueix en les classes el seu 
fill Lluís, extraordinari paisatgista romàntic. El 1877 va substituir 
l’academicista Claudi Lorenzale com a director de l’Escola 
—aleshores ja anomenada Belles Arts—, i li va conferir un enfoca
ment inquiet i renovador que tenia compte tant de les bases tècni
ques de l’art com de la capacitat d’aquest per expressar l’essència 
emocional de la realitat. Per les seves classes havien de passar els 
principals escenògrafs de la gran generació següent, com Pla, Car
reras, Ballester i Soler Rovirosa.

El col·laborador més estret i estable d’aquest darrer va ser Josep 
Calvo Verdonces que, des del 1896, va ser el titular més eminent 
de la càtedra de perspectiva de l’Escola de Llotja. Ffi va romandre 
fins a la seva mort, el 1924, i per les seves aules van passar gairebé 
tots els escenògrafs catalans de la primera meitat del segle XX, tant 
aquells que van assolir un gran prestigi pel que fa a la globalitat de 
la seva empremta, com aquells que només van destacar en algun 
aspecte concret. Entre aquests darrers va aprofitar molt els seus en
senyaments Josep Vidal, que treballava al taller d’Urgellès i que el 
1897 va esdevenir professor de l’Escola d’Arts i Oficis. A la mort 
de Calvo el va substituir com a professor de perspectiva a Llotja 
i el 1942 va ser nomenat catedràtic de la recentment creada Escola 
de Belles Arts de Sant Jordi —continuació institucional d’aquella— 
per esdevenir-ne de seguida director fins al 1945.

Tercera època
L’any 1913 la Diputació de Barcelona va crear l’Institut del Tea

tre, inicialment anomenat Escola Catalana d’Art Dramàtic, de la 
qual Adrià Gual va ser director fins al 1934, quan va ser substituït 
per Joan Alavedra.

L’Institut va suposar un extraordinari pas endavant en la forma- 
.ció de professionals de teatre a Catalunya, atès el seu grau d’espe
cialització en aspectes molt precisos de l’art dramàtic. Cenyint-nos 
a l’àmbit dels coneixements escenogràfics, l’enriquiment va ser molt 
notable, posat que a Llotja no existia l’escenografia com a càtedra, 
sinó que es limitava a ser una aplicació més, entre d’altres, de les 
assignatures de dibuix, pintura, perspectiva i paisatge.

A l’Institut aquesta assignatura no va passar a ser només una ma
tèria específica sinó també una secció que, més tard, esdevindria de
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partament i que acollia diverses matèries. La primera assignatura 
d’organitzar-se com a curs regular fou la de disseny i història de la 
indumentària que, des del 1915 al 1924, va ser assumida pel màxim 
figurinista teatral de les dècades anteriors, Lluís Labarta. En morir 
Labarta l’any 1924 va ser substituït pel mateix Adrià Gual, que en 
fou professor fins al 1934.

A partir de 1923, any en què van iniciar-se les classes d’escenogra
fia, fins a la guerra civil, aquestes van ser impartides, successivament, 
per dos dels escenògrafs més importants del període: Vilomara i Alar
ma. Vilomara va fer sentir la seva vigorosa empremta pel que fa 
a les. textures de llum i color. El 1927 va ser reemplaçat per Salva
dor Alarma, un gran coneixedor de la composició dels elements es
cènics i dels efectes de trucatge.

Acabada la guerra van començar els trenta anys de direcció de 
l’Institut per part de Guillermo Díaz-Plaja, durant els quals quatre 
escenògrafs —Xirgu, Mestres Cabanes, Carbonell i Vallvé— van ser 
protagonistes importants dels diversos cursos relacionats amb la pro
fessió, des d’on, especialment els dos darrers, van aportar una base 
teòrica i uns nous horitzons a nombrosos escenògrafs de la fase fi
nal dels plantejaments realistes.

Miquel Xirgu, que havia estat deixeble dels tallers d’Alarma i de 
Brunet i Pous, havia realitzat nombroses escenografies per a les ac
tuacions de la seva germana Margarida Xirgu arreu d’Espanya. Pro
gressivament centrat en el figurinisme, va esdevenir professor d’in
dumentària a l’Institut l’any 1940, on romandria fins a la seva mort, 
l’any 1954.

Josep Mestres Cabanes, que des dels anys vint era el principal ofi
cial del taller d’Alarma i que també havia estat alumne de Calvo 
a Llotja, va entrar com a professor de perspectiva escenogràfica de 
l’Institut el mateix any 1926 en què Alarma va assumir la responsa
bilitat general de la secció. Allí romandria impartint coneixements 
de rigor tradicional fins al 1969, any que marca la fi d’aquest llarg 
període. Des del 1956, tanmateix, ja alternava els cursos de l’Insti
tut amb la càtedra de perspectiva de l’Escola Superior de Belles Arts 
de Sant Jordi.

Artur Carbonell, un inquiet director teatral novell, va assumir, 
el 1940, els cursos de dibuix, realitzacions escenogràfiques i histò
ria de la indumentària, obrint les portes a propostes més renovado
res de plantejament de l’espai, amb incursions en els enfocaments 
volumètrics i abstractes. Va ser-ne professor fins a l’any 1971. El 
1941 va fundar amb la professora Marta Grau un Teatro de Arte 
que, nodrit per la col·laboració escenogràfica dels seus alumnes, va

presentar per primera vegada a Catalunya moltes obres dels drama
turgs de les avantguardes europees. L’any 1952 va ser nomenat sots- 
director de l’Institut.

Un dels principals alumnes del primer període d’Alarma i Mes
tres i, a la vegada, aprenent del taller que ambdós regentaven, fou 
Andreu Vallvé. El 1952 Vallvé va passar a ser professor d’evolució 
tècnica de l’escenografia i de tècniques de muntatge, assumint una 
posició de síntesi entre els enfocaments de Mestres Cabanes, més arre
lats a la tradició, i els de Carbonell (ambdós mestres seus), més oberts. 
L’any 1970, amb l’adveniment d’Hermann Bonnín a la direcció va 
esdevenir, també, Secretari General de l’Institut.

Amb Hermann Bonnín s’obre una nova etapa de l’Institut del 
Teatre. Bonnín vincula al seu claustre de professors molts dels pro
fessionals més representatius i inquiets de cada especialitat.

La classe d ’escenografia dc l’Escola Catalana d ’A rt D ram àtic (futur Institut del 
Teatre) el 1927, any de la creació de la secció. E ntre els diferents professors que 
rodegen A drià Gual, director de l’Escola, tals com Pere Bohigas, Pom peu Fabra 
i Enric G im énez trobem , en prim er, tercer i quart lloc a la dreta de Gual, 
Vilom ara (amb patilles llargues), A larm a i Mestres Cabanes que foren, 
successivament, els tres prim ers caps de la secció d ’escenografia

Representació de La importància de ser Frank, d ’O scar Wilde, taller 
d ’interpretació i escenografia de l’any 1983 a l ’Institut del Teatre
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Vensenyament de Vescenografia

Pàgina de Josep Planella per al seu T ractat de 
Perspectiva aplicada al teatre, de l’any 1840

Full dels apunts de perspectiva de Josep Calvo 
Verdonces, amb el desenvolupam ent de la planta 
i l’alçada del decorat de Soler Rovirosa per a l ’acte 
tercer de Sansone e Dalila, de 1897

Portada del T ractat de Perspectiva de Josep Vidal, 
publicat l’any 1935

Fabià Puigserver, format a Polònia en Belles Arts i Arts del Tea
tre, a partir de 1960 treballa al taller escenogràfic d’Andreu Vallvé 
i intervé en les activitats de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual fun
dada aquell mateix any per Ricard Salvat i M. Aurèlia Capmany. 
La gestió de Puigserver a l’Institut del Teatre, del qual esdevé pro
fessor l’any 1971 i de seguida cap del Departament d’Escenografia, 
fou de capital importància atesa la seva formació prèvia i la seva ca
pacitat creativa, que va repercutir en els alumnes; es formaren du
rant aquells anys els millors escenògrafs de la darrera generació, 
alguns dels quals han esdevingut posteriorment professors de les di
verses matèries i tallers: espai escènic, projectes, màscares, caracte
rització, figurinisme, teoria escenogràfica... Entre aquests darrers 
cal esmentar especialment Montse Amenós, Joan Josep Guillén, 
Ramon B. Ivars, Josep Mallofré, Josep M. Massagué, Isidre Prunés 
i Andreu Rabal. L’any 1983, durant el període en què Josep Mon- 
tanyès (sovint dissenyador de l’espai escènic dels seus propis mun
tatges) assumeix la direcció de l’Institut, la responsabilitat del De
partament recau en Iago Pericot que, des d’una sòlida formació 
prèvia en el camp de la plàstica, és un dels protagonistes destacats 
de la renovació actual del llenguatge escenogràfic.

2. Les publicacions tècniques
Una altra manera d’incidir en l’ensenyament de l’escenografia són 

els tractats que es refereixen a aquest tema, especialment des d’un 
punt de vista tècnic o d’aplicació pràctica.

Molts dels escenògrafs que han realitzat tasques pedagògiques, jun
tament amb altres que no han estat professors, han escrit al llarg 
de més d’una centúria importants contribucions en aquest sentit, 
que aportaven nous coneixements i enfocaments als llegendaris ca
pítols escenogràfics de l’Archittetura civile, que Ferdinando Galli 
Bibiena havia escrit a Barcelona durant els anys 1708-1711, poste
riorment complementats amb unes acurades Direzioni ai giovani 
i Direzioni delia prospettiva teòrica.

Els tractats tècnics escrits pels escenògrafs catalans, tots ells de fi
liació realista, contenen, en general, importants consideracions so
bre tècniques de dibuix i maneres d’assolir la «veritat històrica» en 
l’escenografia. Quasi sempre, però, el tema central i a la vegada el

més desenvolupat era el de l’aplicació escenogràfica de les lleis de 
la perspectiva, eina bàsica dels espais dissenyats amb telons pintats, 
que anava acompanyada de nombroses làmines explicatives de la 
resolució en perspectiva de diversos esbossos mitjançant diferents 
tècniques.

Ordenades cronològicament, les aportacions més importants són 
les següents:
1840 Josep Planella publica Exposición completa y elemen

tal del arte de la perspectiva y aplicación de ella al palco 
escénico.

1863 i 1884 Lluís Rigalt publica Cartipacio de dibujo i A Ibum grá
fico de Artes y Oficios, respectivament, reveladors de 
la seva saviesa en la pràctica escenogràfica.

1896 Claudi Castelucho, juntament amb el seu pare Anto
ni, publica un tractat de perspectiva teatral sota el tí
tol Escenografia teatral.

1912 Josep Calvo publica els seus Apuntes de Perspectiva,
que van tenir una extraordinària difusió entre els 
alumnes i els professionals de l’escenografia catalana 
durant dècades.

1920 Francesc Aróla publica Escenografia.
1936 Josep Vidal publica Tratado de perspectiva.
1947 Avel·lí Artís Gener publica, a Mèxic, La escenografia

en el teatro y el cine.
1958 Ramon Batlle Gordó escriu un breu treball, inèdit,

titulat Conceptes d ’escenografia que evidencia la seva 
sensibilitat envers nous plantejaments.
Josep Mestres Cabanes i Andreu Vallvé escriuen el 
capítol “Los decorados” dins de la part “Las técnicas del 
Teatro” a 1’Enciclopedia del Arte Escénico que va coor
dinar Guillermo Díaz-Plaja.

1964 Josep Mestres Cabanes escriu el seu monumental Tra
tado de Perspectiva amb el subtítol Los cinco puntos 
de vista del espectador. Anteriorment havia escrit 
l’opuscle El ángulo maestro de la escenografia i més tard 
unes notes acurades sobre Cómo se pinta una decora
ción escénica.
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L'escenografia catalana fronteres enlla

A partir del primer terç del segle XIX, amb els muntatges de B. Pla
nella a Vinaròs, Eusebi Lucini a Madrid i Josep Planella a Alacant 
i Mallorca i, unes dècades més tard, amb els de Pla a París i Madrid 
i de Soler Rovirosa a Nantes, París, Madrid, l’Havana, Puerto Rico 
i Nova York, s’ha produït fins avui un transvasament ininterrom
put de realitzacions d’escenògrafs catalans a fora de les fronteres 
que ja s’havia iniciat el 1675 quan Josep Caudí va ser cridat als tea
tres de la Cort, a Madrid. Es tracta, en alguns casos, d’escenografies 
que, produïdes aquí, s’han passejat en gires per la resta de l’Estat 
o per l’estranger; sobretot, però, de casos en què, d’una manera pun
tual o continuada, companyies, empreses teatrals o centres dramà
tics d’enllà de les fronteres han encarregat a escenògrafs d’aquí l’espai 
escènic per a produccions pròpies.

Dins els països catalanoparlants, però fora del Principat, Valèn
cia fou, seguida d’Alacant i Palma de Mallorca, la principal destina
tària de l’obra d’escenògrafs amb taller a Barcelona durant la centú
ria 1840-1940. Hi trobem, en efecte, el pas d’Eusebi Lucini, Josep 
Calvo, Pere Valls, Joan F. Chia, Joan Morales, Amadeu Asensi i, 
més recentment, el tàndem Prunés-Amenós, entre d’altres.

A la resta de l’Estat, el nucli fonamental d’acolliment de l’esceno
grafia catalana fou Madrid. Des de Soler Rovirosa fins a l’actualitat 
han rebut encàrrecs més o menys freqüents de la capital o hi han 
portat produccions autòctones, Vilomara, Chia, Moragas, Urgellès, 
Pascó, Alarma, Junyent, Castells, Gual, Morales, Batlle, Asensi, Es
pada, Palà, Pericot, Ivars, Guillén, Massagué i Rabal, entre d’altres. 
Alguns escenògrafs, però, hi han dedicat llargs períodes de la seva 
trajectòria. Així, al segle XIX, Eusebi Lucini, al T. Real de Madrid 
o Francesc Pla i Pere Valls a teatres diversos i, especialment, al Prín
cipe Alfonso. Del segle present cal esmentar Rafael García Exea i 
Joan López Sevilla, que hi van muntar tallers; Manuel Fontanals, 
que va ser, juntament amb Barradas i Burman, el puntal bàsic d’aque
lla experiència altament renovadora que fou el Teatro de Arte de 
Gregorio Martínez Sierra i Catalina Barcena a l’Eslava, i les freqüents 
intervencions de Fabià Puigserver a muntatges diversos, especial
ment del Teatro de la Zarzuela i del Centro Dramático Nacional, 
o de Prunés-Amenós, sovint vinculats a muntatges del director Adolf 
Marsillach. Entre les altres zones del territori peninsular, cal desta
car. al sud, la presència de Valls i Chia (el primer a Sevilla i Còrdo
va i el segon a Múrcia, Granada, Cadis i Sevilla) i, cap al nord, de 
Soler Rovirosa a Saragossa, Valls a Bilbao i Junyent, per al seu amic 
Martínez Sierra, a Sant Sebastià.

Quant a l’estranger, el període realista del segle XIX i comença
ments del XX assistí a una col·laboració centrada fonamentalment 
en l’Amèrica de parla castellana: Argentina, Cuba, Guatemala, Mè
xic. Puerto Rico, Uruguai i Veneçuela reberen escenografies, indis
tintament, de Francesc Planella, Soler Rovirosa, Moragas, Urgellès,

Vilomara, Pascó, Vidal i Bulbena. Alguns autors del període treballa
ren, però, per a d’altres indrets. Així, en èpoques diverses, Pla, Soler 
Rovirosa, junyent i el tàndem Bulbena-Girbal a França (París i Nan
tes), Valls a Itàlia (Florència), Chia a Portugal (Lisboa), Soler Rovi
rosa, Vilomara, Vidal i Bulbena als Estats Units (Nova York) i 
Bulbena-Girbal a Anglaterra i Alemanya.

El període dels «ismes» i de les seves seqüeles va convertir París 
en el principal nucli de destinació d’escenografies catalanes. Per als 
locals de la capital francesa treballaren Castells, Sert, Pruna, Bulbena- 
Girbal, Fernández, Miró, Masriera, Manuel Fontanals, Bartolí, An
dreu, Clavé, Grau Sala i Trabal Altés. A Itàlia, durant les dècades 
dels trenta, quaranta i cinquanta, trobem muntatges de Sert, Miró, 
Manuel Fontanals, Dalí i el tàndem Ferrer-Fontanals.

Altres centres europeus com Montecarlo, Ais de Provença, Biar- 
ritz, Charleroi, Munic, Londres, Stratford-on-Avon i Zuric recu
llen durant el mateix període l’obra de Miró, Andreu, Dalí, Clavé 
i Trabal Altés. A l’Amèrica Llatina, especialment a Mèxic, Buenos 
Aires, l’Havana i Lima, trobem Morales, Trabal Altés, Cuixart, Ma
nuel Fontanals, Artís i els valencians Gregori Muñoz i Francesc Mar
co Chillet, els quatre darrers installats a Mèxic durant l’exili. En 
relació amb els Estats Units podem esmentar Dalí a Detroit i Nova 
York, on també trobem Junyer i Trabal Altés, Clavé a Chicago i 
Hollywood i Trabal Altés a Boston i Washington.

Durant el darrer període, la presència catalana a l’estranger dis
minueix, en part per la mateixa abundància de nous escenògrafs que 
surten de les nombroses escoles d’art dramàtic que proliferen als 
principals països i també, probablement, pel fet de la intensificació 
de disponibilitat que els grups renovadors catalans plantegen a aquells 
escenògrafs que intenten obrir nous camins. Sobresurten, tanma
teix, Espada a París i Roma, Palà a París i, especialment, Puigserver 
a Varsòvia (TV), Buenos Aires, Berna, Zuric, París i Toronto i Ivars 
a Londres (TV), Stuttgart, Viena i Nàpols.

Són nombrosos els testimoniatges dels èxits que han assolit fora 
de Catalunya les realitzacions de tots els escenògrafs esmentats. La 
seva obra figura fins i tot, en alguns casos, a les principals antolo
gies de la producció escenogràfica internacional. Globalment con
siderada, tanmateix, l’escenografia catalana com a escola i com a 
fenomen constant, complex i diversificat, és desconeguda a l’estran
ger. El fet no és estrany, però, si considerem que aquest desconeixe
ment s’ha produït prèviament, fins ara, entre nosaltres mateixos.

Programa de Castles in Spain, producció d’Albert Bernis al Harverly’s Niblo’s 
Garden Theatre de Nova York, l’any 1881, amb escenografia de Soler Rovirosa 
i col·laboració de Vilomara
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ÍN D E X  D ’ESC EN Ò G R A FS AMB O BRA  R E P R O D U ÏD A

Alarma, Salvador 71, 120, 124, 126, 127, 129, 
133, 136, 143, 151, 154, 174, 175, 269 

Amenós, Montse 299, 314, 315, 320, 325, 330, 
337

Amigó, Emili 225, 232, 238 
Andreu, Marià 266, 267 
Anglada, Lola 232 
Arrau Barba, Josep 46, 56 
Artís-Gener, Avel·lí 295 
Asensi, Amadeu 204, 207, 226, 227, 242, 249, 

257

Baehs Torné, A ntoni 290 
Ballester, Joan 120, 158 
Bartolí, Joaquim 226, 228, 243 
Batlle G ordó, Ramon 198, 199, 202, 208, 209, 

229, 230, 231, 234, 235, 247, 250, 251, 255 
Bayuco, Joan Baptista 28, 29 
Bibiena, Ferdinando Galli 32, 33 
Boadella, A lbert 297 
Borrassà, Lluís 24, 25 
Bru, Lluís 55 
Buckner, Max 175 
Bueso, A ntoni 326, 327

Cagé, Fèlix 103, 152 
Calvo Verdonces, Josep 346 
Cam bon, Charles A ntoine 91, 134 
Carbonell, A rtur 201, 258 
Cardona Torrandell, A rm and 293 
Caritx, Roser 326, 327 
Carnevali, Cesare 49, 54, 57 
Carreras, Marià 95, 96, 147 
Carreras, Sebastià 88, 109 
Caseres, Rafael 214, 215, 216, 217, 242, 243, 

247, 263
Castells, Josep 139, 140, 201, 216, 217, 224, 

225, 244, 245, 253, 260, 262, 272 
Caudí, Josep 31 
Clavé, A ntoni 288, 289 
Comediants 332, 333, 340, 342 
Cubana, La 343 
Cuixart, Modest 293
Chia, Joan-Francesc 100, 122, 155, 159, 169, 

273
Dal:, Salvador 211 
Duran, Pep 308
Espada, Josep M 290, 312, 320, 333 

Fernàndez, Àngel 200
Ferrer, Emili 204, 205, 219, 223, 249, 252, 253 
Fontanals, Francesc 204, 205, 219, 223, 249, 

252, 253
Fontanals, Manuel 205, 212 
Flores, Alfons 296, 318, 324 
Fruns, Carles 294 
Fura dels Baus, La 342

Gomar, Josep 28, 29 
Grande, Marcelo 323, 331 
Grup d ’Estudis Teatrals d ’H orta  324 
Gual, Adrià 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 

208
Guillén, Joan Josep 303, 306, 334 
G uinovart, Josep 293

Hidalga, V íctor M. de la 303, 304

Ibànez «Dino», Josep M 299, 311, 330 
Ivars, Ramon B. 301, 303, 319, 322, 338

Jorba, Joan 313
Junyent, O leguer 90, 121, 131, 137, 140, 142, 

143, 148, 157, 158

Labarta, Lluís 92, 100, 101, 105, 128, 129, 134, 
138, 150, 152

Lucini, Francesco 58
Lucini, Giuseppe 47, 50, 55, 57, 61, 64
Llimós, Robert 295

Madaula, Josep 313
Majó, Enric 337
Malató, Francesc 49, 273
Mariscal, Javier 326
Masriera, Lluís 206, 263
Massagué, Josep M 295, 311
Mestres, Apel·les 122, 125, 126, 233
Mestres Cabanes, Josep 119, 128, 135, 161,

165, 166, 167, 175 
Miró, Joan 292 
M ontanyès, Josep 322, 325 
Mora, Rafael 199 
Moragas, Miquel 100, 168, 174 
Moragas, Ricard 114, 149 
Morales, Joan 170, 203, 206, 213, 214, 220,

221, 222, 228, 230, 236, 237, 239, 240, 241, 
246, 254, 255, 256 

M uñoz, Gregori 259

Nel·lo Ventosa, Francesc 202, 203, 218, 248
Noguera, Pere 309
Nogués, Fèlix 272
Nogués, Xavier 211
N ovellón, A lbert 326
Olivares, Jordi 294

Palà, Jordi 290 
Pascó, Josep 149 
Pawlowsky, N ina 319
Pericot, lago 302, 320, 321, 332, 335, 336, 339, 

341, 343
Pla, Francesc 86, 144, 159 
Pla N arbona, Josep 293 
Pladevall, Enric 308
Planella, Bonaventura 46, 48, 51, 52, 53, 54,

57, 58, 59, 63, 64, 65, 271 
Planella, Joan 48
Planella, Josep 48, 130, 150, 273, 346 
Planella, N icolau 62 
Pruna, Pere 210
Prunés, Isidre 299, 314, 315, 318, 320, 325,

330, 337
Puigserver, Fabià 291, 295, 296, 297, 298, 300, 

301, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 316, 
317, 318, 327, 328, 330, 331, 332, 334, 335, 
336, 338, 339

Rabal, Andreu 326, 329 
Rañé, Miquel 303, 304 
Respall, Jaum e 70, 177 
Riera, Ton 308 
Richard, Rafael 251
Rigalt, Lluís 49, 69, 86, 87, 89, 118, 119, 126 
Rigalt, Pau 47, 56, 59, 60, 61 
Roselló, A ntoni 330

Sabatés, Salvador 231 
Sagalés, Jordi i Josep 176 
Santacruz, Alfonso 139, 140 
Selles, Josep 313 
Serra, Germans 25 
Sert, D om ènec 273 
Sert, Josep M 210 
Simó, Ram on 309 
Soler, Domènec 70 
Soler de les Cases, Ernest 154 
Soler Rovirosa, Francesc Coberta, 69, 89, 90, 

92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125,
129, 130, 131, 132, 133, 139, 141, 144, 145,
151, 152, 156,157, 160, 161, 162, 163, 164, 
170, 171, 174, 190, 269, 271, 347

Subirachs, Josep M 293 
Subirats, Jaume 322

Talens, Frederic 261
Tàpies, A ntoni 292
Téllez, Lluís 128
Torres, M ontserrat 295, 329
Trabal Altés, Ramon 218, 222, 227, 259
Tramulles, Francesc 42, 43
Tramulles, Manuel 44, 45

Urgellès, Fèlix 120, 124, 135, 145, 146, 147, 
153, 164, 168

Valera T robat, Gustau 88 
Valls, Pere 104
Vallvé, Andreu 166, 167, 233, 260, 261, 265
Vernis, Josep 298, 323
Vidal, A lbert 341
Vidal, Josep 346
Viladomat, A ntoni 33
Vilajoana, Joan 252
Vilomara, Maurici 93, 95, 99, 105, 122, 123, 

127, 128, 132, 136, 137, 138, 142, 146, 150, 
153, 154, 170, 174 

Z itzània/teatre 340

3 4 9



BIBLIOGRAFIA

ABELLAN, JOAN. La representació teatral. Monografies de l’Institut del Tea
tre. Barcelona, 1985.
ABELLAN, JOAN. «L’escenografia de Fabià Puigserver». Estudis Escènics- 
Quaderns de l'Institut del Teatre, núm ,. 24. Barcelona, 1984.
AROLA, F r a n c e s c . Escenografía. Manuales Gallach. Barcelona, 1920. 
ARTÍS, JOSEP. «La escenografía en el Liceo», a Cien años del Liceo. Em pre
sa Catalunya. Barcelona, 1948.
ARTÍS-Ge n e r , A v eL-LÍ. La escenografía en el teatro y el cine. Editorial Cen
tauro. México, 1947.
ARTÍS-GENER, AVEL-LÍ. «Adéu elegíac a Ramon Batlle i al seu ofici». Serra 
d ’Or, juliol 1973.
BATLLE G o r d o , R a m o n . Quinze anys de Teatre Català-Els teatres Romea 
i Novetats de 1917 a 1932. Monografies de l’Institut del Teatre. Barcelona, 
1984.
BATLLE G o r d Ó, R a m o n . Conceptes d ’escenografia, treball inèdit. Barce
lona, 1958.
BERTRAN, M a RC-JeSÚS. «La escenografía en el Liceo», a El Gran Teatro 
del Liceo de Barcelona 1837-1930. Institut Gràfic O liva de Vilanova. Barce
lona, 1931.
BERTRAN, M a r C-JesÚS. «Museu del Teatre-L’escenografia catalana». But
lletí dels Museus d ’Art de Barcelona, febrer 1932.
BRAVO, Isid r e . «Escenografia wagneriana». Serra d ’Or, febrer 1983. 
Br a v o , Isid r e . «Esbossos i Teatrins-Adquisicions escenogràfiques del Mu
seu de les Arts de l’Espectacle» (catàleg d ’exposició). Institut del Teatre. 
Barcelona, 1985.
BRAVO, Isid r e . «Francesc Soler i Rovirosa, 1836-1900» (catàleg d ’exposi
ció). Institut del Teatre. Barcelona, 1986.
BRAVO, Isid r e , i G raells , G u iLLEM-Jo r d i . «Espais wagnerians» (catàleg 
d ’exposició). Institut del Teatre. Barcelona, 1983.
Br a v o , Isid r e , i G ra ells , G u illem -Jo r d i . «Teatrí de l’escenografia de 
F. Soler Rovirosa per a La Sirena». Col·lecció de facsímils dels fons documen
tals, núm. 1. Institut del Teatre. Barcelona, 1984.
Br a v o , Isid r e , i G ra ells , G u illem -Jo r d i . «Cinc escenògrafs catalans». 
Col·lecció de facsímils dels fons documentals, núm. 2. Institut del Teatre. Bar
celona, 1985.
Br a v o , Isid r e , i G raells , G uillem -Jo r d i . «Teatrí de l’escenografia d’O. 
Junyent per a L ’auca del senyor Esteve». Col·lecció de facsímils dels fons docu
mentals, núm. 3. Institut del Teatre. Barcelona, 1986.
CANYAMERES, FERRAN. Clavé, un solitari. Biografies populars. Barcelo
na, 1963.
CARBONELL, A r t u r . «Orientadores de la escena europea contemporánea: 
G ordon Craig, Copeau, Reinhardt, Baty» (lliçó inaugural del curs 1947- 
48). Memòries de l ’Institut del Teatre. Barcelona, 1948.
CURET, FRANCESC. «La presentació escènica», a la seva Història del Teatre 
Català. Editorial Aedos. Barcelona, 1967.
ELIES, F e l iu . La vida i l ’obra de Soler i Rovirosa. Editorial Seix i Barral. 
Barcelona, 1931.
EQUIPO M u l t it u d . «Escenografía teatral española» (catàleg d ’exposició). 
Galeria M ultitud. Madrid, 1977.
FÀBREGAS, X a v ie r . Josep M. Folch i Torres i el teatre fantàstic. Editorial Mi- 
llà. Barcelona, 1980.
FÀBREGAS, X a v ie r . «Josep Mestres Cabanes i l’escola escenogràfica cata
lana». Serra d ’Or, desembre 1974.
FRANCÉS, J o s e p . Un maestro de la escenografia: Soler y Rovirosa. Publica
ciones del Instituto del Teatro Nacional. Barcelona, 1928.
GARRUT, JOSEP M. «Pintores escenógrafos», al seu Dos siglos de pintura ca
talana. Ibérico-Europea de Ediciones. Madrid, 1974.
GUAL, A d r ià . «La evolución de la escenografia», al seu Temas de Historia 
del Teatro. Publicaciones del Instituto del Teatro Nacional. Barcelona, 1929. 
GUAL, A d r ià . Mitja vida de teatre-Memòries. Editorial Aedos. Barcelona, 
1957.
INSTITUT DEL T e a t r e . «Deu anys d ’obra escenogràfica d’A ntoni Clavé 
(1946-1955)» (Catàleg d’exposició). Barcelona, 1980.
INSTITUT DEL TEATRE. «Exposició Homenatge a Andreu Vallvé i Ventosa 
(1918-1979)» (Catàleg d’exposició). Barcelona, 1981.
M a r in e l ·l o , M a n u e l  i M o n t e r o , J o a q u im . De l ’homenatge a Apel·les 
Mestres. Publicacions de l’Institut del Teatre. Barcelona, 1936.
MESTRES, A p e l ·les. Salvador Alarma-Escenografía. Editorial y Librería de 
A rte M. Bayés, Barcelona, 1919.
M estres C a b a n es , J o se p , i V a llv é , A n d r e u . «Los decorados», a El 
Teatro-Enciclopedia del Arte Escénico, de G uillerm o Díaz-Plaja (director). 
Editorial N oguer. Barcelona, 1958.
MORAGAS, Sa l v a d o r . L ’escenari teatral. Editorial Barcino. Barcelona, 
1975.
MUÑOZ M o rjllejO, J o a q u ín . Escenografía española. Im prenta Blass. Ma
drid, 1923.
PEYPOCH, IRENE, i C a stells , F r a n c e s c . «Teatrins en m iniatura de Jau

me Respall» (catàleg d ’exposició). Banca Mas Sardà i Institut del Teatre. 
Barcelona, 1978.
PLANELLA, J o s e p . Biografía del pintor escenógrafo D. José Planella y Coro- 
mina. Im prenta de Jaime Jepus. Barcelona, 1985.
E l PÚBLICO. «Paisaje in te rm iten te  de la escenografía española. «Cuadernos 
El Público», núm . 14. M adrid, 1985.
RÀFOLS, JOSEP-Fr a NCESC. Diccionario Biográfico de Artistas de Catalu
nya. Editorial Millá. Barcelona, 1951-1954.
RÀFOLS, JOSEP-Fr a NCESC. «La escenografía y la decoración», al seu El Arte 
romántico en España. Editorial Juventud. Barcelona, 1954.
RIERA, A n n a . L ’obra escenográfica d ’Antoni Clavé, treball inèdit. Barcelo
na, 1985.
SOLER R o v ir o s a , F r a n c e s c . «Escenografía-N otas H istóricas», conferèn
cia publicada a La Vanguardia, el 19 de m arç de 1893.
SOLER R o v ir o s a , F r a n c e s c . Notas acerca de Ias Artes Escenográficas en 
algunos teatros de Alemania. Societat del Gran Teatre del Liceu. Barcelona, 
1899.
THARRATS, JOAN J o s e p . Picasso i els artistes catalans en el ballet. Editorial 
Cotal. Barcelona, 1982.
V a llv é , A n d r e u . Escola catalana d’escenografia realista 1850-1950 (catà
leg d ’exposició). Institut del Teatre. Barcelona, 1978.
V a llv é , A n d r e u . «L’escenografia», a L'Art Català Contemporani, d ’En- 
ric Jardí (director). Edicions Proa. Barcelona, 1972.

"'Aquesta bibliografia es refereix als textos que tenen un enfocament histò
ric o conceptual. Els escrits de tipus tècnic han estat ressenyats a la pàgina 
dedicada a l’ensenyam ent de l’escenografia a Catalunya.
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Aquest llibre vol constituir una 
cenografia catalana, sector de la 
cia al nivell a què ha arribat, me- 
negut i gaudit. A part de la perfec- 
que poden constar com a obres 
història de les formes artístiques,

carta de presentació pública de -l’es
cultura que, si havíem de fer justí- 
reixia certament ser molt més co- 
ció plàstica de moltes escenografies 
mestres des del punt de vista de la 
al nostre país els escenògrafs han

estat, sovint i al llarg dels segles, capdavanters en l’assimilació de l’evolució plàstica del 
teatre i de l’art europeus, que coneixien gràcies als viatges, les estades de formació i una 
recepció constant de documentació gràfica. Tot això, injustament, no ho han reconegut 
ni la nostra historiografia de l’art, excepte en casos molt comptats, ni la crítica teatral, 
que —potser per manca d’instruments d’anàlisi— no ha anat gaire més enllà de les frases 
de rigor, convencionals i genèriques.
En tot cas, l’objectiu principal d’aquest llibre és reivindicar la importància de l’esceno
grafia catalana i fer-la conèixer com es mereix. I també, indirectament, fer justícia a una 
llarga cadena d’homes que han dedicat parcialment o totalment la seva vida al que potser 
és la més màgica i la més bella de les arts de l’espai. Homes que ho han fet, sempre, amb 
un amor apassionat, quasi embriagats pel misteri mateix de les formes que creaven. 
Això no és una història de l’escenografia catalana entesa com una sistematització i un 
repàs exhaustius de dades (noms, títols, locals, dates, produccions), de fenòmens, d’inter
relacions i de raons tècniques i sòcio-culturals. Es, més aviat, una ordenació temàtica, 
agrupada en blocs cronològics i estilístics, de documents escenogràfics significatius i d’as
pectes històrics, artístics i tècnics que els justifiquen i els atorguen sentit. Indirectament, 
però, és una història, ja que hi estan representats i ordenats en blocs temporals i estètics 
tots els moviments, estils, plantejaments i recursos significatius, i tots els autors fona
mentals de la història de l’escenografia catalana. A més, malgrat les llacunes gràfiques 
existents pel que fa a alguns autors de primera fila, el llibre intenta que hi estiguin repre
sentats, tant com sigui possible i de manera proporcional a la seva importància com a 
creadors. També s’ha procurat que els textos, encara que genèrics, aportin prou infor
mació quant a les característiques de ca- 
seva singularitat estilística dins d’una 
del mateix període.
La major part dels esbossos, teatrins 
tanyen als fons de l’Institut del 
gació, Documentació i Difu- 
de l’Espectacle. Són col·lec- 
nari atès que constituei-
tòric d’un món essencial- |  j t
la representació teatral.

dascun dels autors en allò que afecta la 
filiació estètica comuna a d’altres noms

i figurins que il·lustren el llibre per- 
Teatre, que en el Centre d’Investi- 

sió inclou el Museu de les Arts 
cions d’un valor extraordi- 
xen el millor testimoni his- 

ment efímer i irrepetible: el de
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