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La programació teatral del
Bartrina: entre la tradició
i la modernitat (1904-1939)

Rosa Cabré Monné

L’apropament a la programació del Teatre Bartrina al llarg d’un segle de 
funcionament em fa venir a la memòria el pròleg de Josep Yxart, el més impor-
tant crític teatral català, en el seu assaig El arte escénico en España, inacabada 
història del teatre castellà del segle XIX, que va publicar a La Vanguardia entre 
1892 i 1895. En el pròleg l’autor justifica el títol de l’obra i exposa la seva mo-
derna concepció de l’art dramàtic més enllà dels textos literaris. I és que el Teatre 
Bartrina ha estat un espai de representació en el sentit més extens del mot. Ha 
tingut teatre amateur promogut pels socis i ha acollit companyies professionals 
que han caracteritzat la major part de la seva cartellera. Aquest espai ha acollit 
tots els gèneres dramàtics des de la tragèdia i el drama a la comèdia, el sainet 
i el vodevil; el teatre líric: òpera i sarsuela; espectacles de revista, màgia i altres 
gèneres menors; festivals de dansa, recitacions de poemes, cants corals i concerts; 
exposicions de roses, celebracions de certàmens literaris i de Jocs Florals, amb 
reina de la festa i cort d’amor incloses; repartiments de premis, conferències, com 
les d’Ignasi Iglésias i Jacinto Benavente el 1924; mítings polítics durant els anys 
de la República i homenatges especials dedicats a escriptors destacats i apreciats 
dels reusencs (Rusiñol, Ventura Gassol, Apel·les Mestres, Ignasi Iglésias, etc.). 
Tot plegat sense oblidar-se de donar pas a la màquina estrella del segle XX: el 
projector de cinema, que, tret d’algun acte esporàdic, acabarà engolint la funció 
de la sala arrendada per a aquesta funció després de la guerra i fins avançada 
l’època franquista. Espectacles diversos que entren per la mirada, com la pintura 
o l’escultura, que s’adrecen a la intel·ligència per mitjà de l’oïda, com la música o 
la poesia. Un conjunt viu que produeix el seu efecte en cada moment de manera 
immediata, sense possibilitat de refer-se, d’esmenar-se; sense poder mantenir els 
encerts, quan es produeixen, ja que cal seguir el curs de l’acte i amb la tensió adre-
çada a l’acció dramàtica, i de la mateixa manera, comunicar la intensitat d’una 
determinada frase al públic, entès com a massa i no com a individus aïllats, fins 
al punt que una determinada actitud d’aquest pot potenciar o destarotar el treball 
curosament preparat dels actors. En l’espectacle cal captar la capacitat emotiva, 
els sentiments, la intel·ligència i les tendències de la col·lectivitat amb nitidesa i 
precisió.1 Per això, l’art escènic ha de connectar amb una intel·ligència mitjana: 
ni ha de temptar aspectes massa novadosos ni s’ha de rebolcar en d’altres exces-
sivament reiterats. És molt important que l’actor percebi la receptivitat del públic, 

2. Fotografia de l’artista Tórtola Valèn-
cia, dedicada “A la Camprubí, del Teatre 
Bartrina.
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amb el benentès que aquest pot captar i entendre la qualitat de l’espectacle més 
que no pas la seva originalitat. El teatre, sigui quina sigui la representació que 
vehiculi, és una convenció, una arbitrarietat. Però, alerta que no em refereixo 
pas a convencionalismes en el sentit d’anacronismes. Unes convencions passen, 
i d’altres vénen a substituir-les ja sigui en la forma del recitat, en la utilització de 
l’escenografia, la il·luminació o el vestuari. L’evolució de l’art escènic és l’evolució 
de les seves convencions: «En este flujo y reflujo continuo de las modas artísticas 
en el teatro, en esta lucha eterna por arrancarlo hoy a las convenciones de ayer, y 
mañana a las de hoy, qué es lo que permanece, lo que persiste como si fuera propio 
o exclusivo del temperamento de toda una nación, influyendo en la educación y la 
cultura de autores y cómicos, principalmente.»2

Els espectacles que al llarg d’un segle han passat pel Teatre Bartrina poden 
donar la mesura de la cultura del seu públic. Més enllà del fet que s’autoinfluen-
ciïn, el cert és que, com diu Yxart, una cosa és el món i l’altra el món del teatre. 
Però també és ben cert que, per damunt d’aquesta constatació, s’ha considerat el 
teatre com una mena de mirall de la societat. «La obra es el público, y el público 
es la obra. Basta ver que se compenetran para afirmar por la una el valor del otro. 
Basta ver que se repelen, para inferir del uno lo que falta o le sobra a la otra. Po-
drá graduarse el estado de la cultura general, tomando otro arte por medida, pero 
ninguna tan aproximada como el teatro, donde el juicio se ejerce sobre la marcha, 
espontáneamente, con toda energía, y por todos a la vez.»3 Francesc Curet, que 
en el seu El arte dramático en el resurgir de Cataluña (1918) es declara deutor 
del concepte d’art escènic, les idees i el mètode d’Yxart, com ha destacat Enric 
Gallén,4 afirma en el primer capítol la identitat entre teatre i la vida social d’un 
poble, acollint-se a la tradició que va dels tràgics grecs a Schiller i Goethe passant 
per Shakespeare, Tirso, Calderón, Racine, Molière o Victor Hugo. I encara es 
refereix al teatre modern dient que «ha aprovechado la sugestión escénica para 
exponer y tratar en todos sus aspectos, los más arduos e intrincados conflictos 
de conciencia y de moral, los problemas económicos o políticos, y como medio de 
divulgación y propaganda de ideas filosóficas y sociales.»5 El meu objectiu serà 
precisament valorar fins a quin punt el teatre que es representa al Bartrina fins al 
1936 és un mirall dels problemes morals i estètics que planteja l’evolució de la 
cultura coetània, partint del fet que el teatre es produeix dins un procés evolutiu 
que afecta els autors i les tendències dramàtiques. Una evolució que es mou en el 
marc del binomi tradició/innovació i la reacció del públic, poc disposat als canvis. 
En aquest sentit, caldrà valorar de manera molt sintètica l’apropament o l’allu-
nyament dels models representats al Teatre Bartrina en relació a les exigències 
innovadores del teatre barceloní o madrileny (per al teatre en català o en castellà, 
respectivament) i, al seu torn, la seva proximitat o distància respecte dels models 
capdavanters a Europa. 

En la present intervenció, d’entre les diferents manifestacions escèniques que 
ha acollit el Teatre Bartrina, em referiré preferentment a les representacions dra-
màtiques, a aquest art de síntesi que en diem teatre. N’excloc el teatre líric i altres 
manifestacions que no formen part de la meva àrea de coneixement. Estic d’acord 
amb Feliu Formosa quan el 1968 definia que «el teatre és una manifestació com-
plexa que ens cal definir a cada moment i per a cada circumstància històrica», 
encara que el context marxista en què situa la frase sigui, avui, poc adient.6 I és 
que les diverses circumstàncies històriques no tan sols ha fet canviar la ubicació 
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dels teatres i dels públics,7 l’estètica o la intenció de les obres, sinó que la figura 
del director, inexistent fins al final del segle XIX, esdevé, a partir de llavors, una 
peça clau de la representació i, encara, la presència de les obres dramàtiques s’ha 
substituït al final del segle XX per muntatges de textos literaris o improvisats pels 
autors. Encara que en alguna ocasió faci alguna referència al cinema o a l’òpera, 
aquestes formes d’art escènic no seran motiu de la meva atenció minuciosa. El 
cinema, al Bartrina, serà sempre resultat d’una programació que respondrà a les 
exigències de les distribuïdores i, en tot cas, als interessos dels empresaris que 
explotaran la sala de manera comercial. Una atenció especial mereix la progra-
mació del Cineclub que funcionarà les darreres dècades del segle XX. Altres tipus 
d’espectacle responen a activitats de les diverses seccions del Centre de Lectura 
i s’adrecen a una massa social concreta que maneja criteris entre sentimentals i 
complaents amb el soci, a vegades al marge de tota valoració.

És cert que ja el Teatre va ser objecte d’explotació comercial al cap de poc 
temps després que es posés en marxa. Potser estaria bé no oblidar allò que encara 
Max Aub, fent-se ressò d’una tradició crítica que va de Frederic Schiller i Fran-
cisque Sarcey fins a Josep Yxart, deia en el sentit que «el teatro es comercio, como 
tal ofrece su mercancía y la vende; allí se revuelve todo. Lo más barato tiene gran 
salida: nada queda. Sin contar que la actualidad juega un papel considerable que 
los años reducen a poco.»8 Amb tot, aquest aspecte comercial depenia de la possi-
bilitat de contractar companyies dramàtiques barcelonines o de la resta de l’Estat 
i la capacitat d’escollir espectacle, per assegurar que l’èxit de públic es traduís en 
guany econòmic suficient. Aquest era l’únic marge de creativitat del qual dispo-
saven els qui actuaven d’empresaris. La taquilla del Bartrina enregistrarà més o 
menys guanys o fracassos segons el tipus d’obres que contracti, amb el benentès 
que el «género chico» serà el que gaudirà de més predicament entre un públic 
majoritari. Per aquí es podrà analitzar el nivell d’exigència cultural o decantament 
moral del públic reusenc.

Al tombant de segle, tot i l’extraordinària consideració que amb la recepció 
del Positivisme/Realisme havia agafat la novel·la dins l’àmbit cultural català, el 
teatre, en un sentit ampli, encara gaudia de ser la forma de diversió més genèrica 
entre les diverses classes socials,9 tant en l’àmbit ciutadà com en el rural, fet que 
s’havia assolit entre 1830 i 1879, durant els anys de predomini romàntic. A Reus, 
el 1882, s’inaugura el Teatre Fortuny i fins al 1890 no es tanca el Teatre Principal 
cada cop més ruïnós. Sabem que a més d’aquests teatres n’hi havia dos de públics 
i «cada Societat recreativa te’l seu que funciona sense descans».10 El problema 
era que, per exigències de taquilla, els teatres públics oferien espectacles de gust 
majoritari i, està clar, molt al marge del que haurien preferit els sectors més capda-
vanters de la cultura local. Per això a principi de segle alguns socis del Centre de 
Lectura que formaven part d’aquest nucli més exigent es pregunten «En los teatres 
públics què hi veyém? Quan tothom, seguint la corrent, renega del gènero xich, ens 
serveixen una racció d’Aldeas de San Lorenzo ó qualsevol altre dramón que feya 
enternir ya á nostres besavis. En música no passem de la Marina.»11 Per altra part, 
el Teatre Fortuny, que era particular, al llarg dels anys va haver de combinar amb 
èxit desigual una programació que entretingués les tardes dels festius del públic 
reusenc més benestant amb un acostament a les novetats que servien les compa-
nyies forànies. Amb aquest panorama, no és estrany que el Centre de Lectura, que 
tenia com un dels seus objectius la instrucció dels socis, acabi cap al tombant de 
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segle plantejant-se la necessitat de tenir un teatre amb la doble finalitat cultural i 
econòmica. Aquest primer gest es va fer sota la presidència de Lluís Quer i essent 
secretari de l’entitat Evarist Fàbregas el qual, en el seu projecte de millora de la 
gestió econòmica, pensava que el teatre hauria de portar solucions capitals. És 
curiosa la presència d’Evarist Fàbregas en la projecció i materialització del Teatre 
Bartrina de Reus almenys fins al 1917. El teatre s’hauria hagut de construir en 
un espai proper al del Fortuny, però la mort de Quer va suspendre les negociaci-
ons amb l’Ajuntament. Però quan dos anys més tard es torna a remoure el tema, 
Evarist Fàbregas12 presidirà la comissió que posarà en marxa la idea d’un teatre 
en el marc de l’entitat de la qual serà nomenat president el 1906, dos anys més 
tard que s’haguessin materialitzat els seus esforços. L’èxit d’aquest banquer reu-
senc al capdavant del projecte del Teatre Bartrina degué ésser un estímul impor-
tant quan, el 1917, d’acord amb els precs que li havien fet sobretot Ignasi Iglésias 
i Josep Pous i Pagès,13 va decidir recuperar el Teatre Romea de Barcelona per a 
l’escena catalana en el moment que fundava una societat de banca que s’havia de 
transformar en el Banc de Catalunya el 1920. Però, com assenyala Josep M. de 
Sagarra a les seves Memòries, el fracàs en un mes de les quatre primeres obres de 
la temporada 1918-19 14 i les baralles de tipus econòmic amb Josep Canals, que 
n’era l’empresari, el va fer sortir «amb les mans al cap».15 A partir d’aleshores, Fà-
bregas girà de nou la seva activitat com a mecenes envers el Centre de Lectura de 
Reus, ciutat de la qual va ser elegit primer alcalde republicà el 1931. Per a aques-
ta institució va adquirir la propietat dels marquesos de Tamarit, al carrer Major, i 
d’altres al carrer de l’Abadia com a seu definitiva de l’entitat, que llavors presidia 
el dramaturg Pere Cavallé, i del teatre que, com assenyala Pere Anguera,16 es va 
fer possible, malgrat algunes veus dissidents, gràcies als emprèstits que l’entitat 
va contraure amb el creditor que els feia millors condicions: la banca Fàbregas-
Recasens, comptant amb la fiança del seu mecenes i d’Antoni Serra.

I al costat de Fàbregas cal esmentar el nom de Pere Cavallé, directiu de l’en-
titat amb prou motivació pel teatre com per esdevenir ell mateix un dramaturg 
modernista i, fins i tot, estrenar en el teatre de l’entitat.

El Teatre del Centre de Lectura es va crear quaranta cinc anys després de 
la fundació de l’entitat i, al llarg dels seus cent anys d’existència, va estar més o 
menys vinculat a la història de l’entitat. Des del seu inici, l’estiu del 1904, fins a 
l’actualitat, passant per moments tan emblemàtics com la seva inauguració com 
a teatre de propietat l’octubre de 1920 en què s’acordà donar-li el nom d’un dels 
socis més emblemàtics i mitificats per la tradició cultural catalana (i espanyola)17: 
Joaquim M. Bartrina (1850-1880). Aquest poeta, dramaturg i assagista represen-
ta la tradició republicana, liberal i lliurepensadora que Josep Güell i Mercader, un 
dels fundadors de l’entitat, va voler imprimir-li des del seu origen. La seva memò-
ria és present, avui encara, a la boca de l’escenari, que, des de la seva inauguració 
el 1920, es corona amb el bust de perfil d’aquest intel·lectual positivista reusenc. 
El nebot de Güell, el també escriptor liberal republicà i mecenes del Centre de 
Lectura, Eduard Toda, va ser l’encarregat de pronunciar la conferència sobre la 
joventut de Bartrina, aquella que el definia com a deixeble del seu oncle en el 
context del Reus dels anys de la Revolució de Setembre que van marcar un canvi, 
entre d’altres coses, en la manera de plantejar la cultura.

El 1904 el Centre de Lectura tenia arrendat el casal dels Tamarit, que més 
endavant passaria a tenir en propietat gràcies a la donació d’Evarist Fàbregas, i 
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quan es va debatre la possibilitat de crear un teatre al seu jardí, més enllà dels 
arguments crematístics del secretari de l’entitat, s’escoltaren altres veus que inter-
pretaven que aquesta finalitat, entesa com a única, no els era simpàtica. I des del 
primer moment s’imposa la prioritat de «fer cultura pera’l millorament moral dels 
individus» com es diu en la Revista del Centro de Lectura de l’1 de febrer de 1904. 
Precisament, quan arran de l’èxit es decideix construir un teatre, Evarist Fàbregas 
envia una circular als socis per demanar-los ajut amb l’argument que no es tracta 
de construir un teatre més sinó de «dotar al Centro de una nueva clase popular de 
enseñanza, clase quizá más importante, por su carácter, que todas cuantas soste-
nemos». És a dir, el teatre entès com «la mejor cátedra, la mejor tribuna para la di-
vulgación de todas las ideas» i per això, Fàbregas creu que, enfront del «lamentable 
estado de educación artística» que domina la ciutat, cal aglutinar esforços i recur-
sos per tal que «el Teatro del Centro tenga un ideal, que responda a un fin artístico, 
queremos que en él se respire un ambiente diferente del que se respira en los demás 
teatros de nuestra ciudad». Aquest és el fet diferencial, dins la més estricta tradició 
regeneracionista que va de Bartrina, Almirall o Yxart fins a Jaume Brossa o Ignasi 
Iglésias, que el Noucentisme projectarà cap al segle XX. Una manera d’exercir 
d’intel·lectual dirigida a millorar la societat incidint en la formació cultural dels 
seus individus «para entrar en el camino del progreso moral, para ponerse al nivel 
que exigen los tiempos modernos». L’ideal és clar i correspon al repte de portar, a 
través de la diversió de qualitat, una formació intel·lectual que acosti els reusencs 
a la modernitat i al progrés que ha estat el gran repte del segle XIX,18 encara que 
la manera d’actualitzar-lo en el si de l’entitat ja no s’hi vegi tant. El moment és 
especialment oportú atès que els reusencs sabien com han proliferat els teatres a 
la capital del Principat entre 1874 i 1895 (Líric, El Dorado, Calvo-Vico, Granvia, 
Tívoli, Novetats, Olimp i Gran Via,19 sense comptar els locals del Paral·lel i les 
representacions del Teatre Íntim d’Adrià Gual, les Vetllades de l’Agrupació Avenir 
dirigides per Felip Cortiella i Espectacles i Audicions Graner) i també coneixien 
la plenitud tècnica a què havia arribat l’escenografia catalana des d’un Soler Ro-
virosa, format a París abans de 1868 que transformà els escenaris en les darreres 
dècades del segle XIX amb la inclusió de l’enllumenat elèctric a partir de 1874, 
fins a Maurici Vilumara, el seu deixeble, o Salvador Alarma, amb un notable do-
mini de la convergència dels diversos elements teatrals. Per tot plegat, pensaven 
que aquest era el moment oportú per tal que l’entitat obrís el seu teatre a la ciutat 
de Reus.

El teatre d’estiu del Centre de Lectura s’alimentà fins al 1906 de l’existèn-
cia d’una secció dramàtica vinculada a l’entitat. Amb actrius com Baseda, Gal-
tés, Ferré, Concepció Pallardó, Pilar Comas, Artigas i Periu i actors com López, 
Sugrañes, Rossell, Llonchs, Bartolí, Andreu, Astell, Riba, Gassol, Ribé, Sabaté, 
Cabré i Cubells i amb un repertori d’obres en català i castellà que era el que 
oferia el teatre català i castellà dels darrers quaranta anys. La inauguració es va 
fer amb El cor del poble (1902), un dels grans èxits d’Ignasi Iglésias que tracta de 
«les virtuts de la llar obrera, i alguns perills que la sotgen».20 Cada actuació com-
prenia una comèdia o un drama, seguida d’una o dues peces més curtes i durant 
els intermedis l’Orfeó Reusenc, que encara estava ubicat al Centre, s’encarregava 
d’amenitzar els entreactes amb l’acompanyament musical de quatre mestres que 
dirigia Estanislau Mateu. 

Cal recordar que els autors que escriuen les seves obres dins el moviment 
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modernista a partir del 1892 s’arrengleren entorn de dos models principals: En-
ric Ibsen21 (i, amb ell, Gerhart Hauptmann o Hermann Sudermann) que aposta 
per un teatre d’idees d’intenció regeneracionista amb format realista, i Maurice 
de Maeterlink,22 sota la dramatúrgia del qual s’abanderen els partidaris del te-
atre poètic i de l’art per l’art. El teatre de Puig i Ferreter, Pere Coromines, Pere 
Cavallé, Pompeu Crehuet i bona part del d’Iglésias gira entorn del regeneraci-
onisme ibsenià i de la idea de l’autorealització individual. Fins i tot crítics com 
l’anarquista Felip Cortiella n’agafen l’individualisme. Apel·les Mestres treballa 
alternativament amb els dos models. Aquestes dues tradicions, amb més o menys 
seguidors, amb més o menys èxit, marcarà les característiques del teatre català 
de les primeres dècades del segle XX. La influència d’Ibsen s’arrossegarà fins al 
1928, any de la celebració del centenari del naixement d’aquest escriptor. Una 
data que marca, també, el moment de la seva liquidació de l’escena catalana, com 
ha assenyalat Enric Gallén.23 

Al marge d’aquests dos models que polaritzen el teatre modernista, la pro-
gramació del teatre català que es fa a Barcelona els primers anys del segle XX fins 
al 1913 passa per mantenir en el repertori peces de la tradició del Romanticisme 
costumista i històric, amb pinzellades de sainet i melodrama de Frederic Soler, 
Vidal i Valenciano, Conrad Roure i Feliu i Codina, o el Romanticisme tardà de 
les tragèdies i els drames de Guimerà que poc a poc s’acosten al Realisme que 
esclata sobretot amb les comèdies urbanes de Pin i Soler, Josep M. Pous i Pagès, 
i Pompeu Crehuet, passant pels sainets, comèdies de costums i fins i tot vaude-
villes de Josep M. Arnau, els germans Modest i Marçal Busquets, F. Camprodon, 
Albert Llanas, Eduard Aulés, Emili Vilanova i R. Ramon Vidales. A Reus, aquesta 
vigència de tradició vuitcentista que es barreja amb les tendències dels darrers 
anys, durarà fins al 1919, any de les reformes de millora i decoració del Teatre 
Bartrina. 

D’acord amb aquesta afirmació, la programació de les primeres temporades 
marcarà la tònica del que serà la cartellera fins al 1919. Així, el Teatre del Centre 
de Lectura posa en escena, al costat d’El cor del poble (1902), peces de Frederic 
Soler tan distants en el temps com el «singlot poètic» Coses de l’oncle, estrenada 
el 1866, o el drama Cèrcol de foc, de 1881. Durant el primer any s’alternaran 
drames romàntics com Maria Rosa (1894), de Guimerà o El pati blau (1903), de 
Rusiñol, amb peces més lleugeres com La capsa dels petons o El ninot de molles, 
de Millà. També, en aquest any, és palesa la intenció de representar teatre castellà 
amb drames històrics com El Arcediano de San Gil, d’Eduardo Marquina. 

En la segona i tercera temporada la programació reuneix les mateixes carac-
terístiques: comèdies i drames romàntics de Frederic Soler com Cèrcol de foc, La 
creu de la masia o Batalla de reines (1887) i de Conrad Roure (Pau Bunyegas) 
com L’ocasió fa el lladre (1870), s’alternen amb d’altres d’Àngel Guimerà, tenyits 
d’elements més versemblantment realistes, preferentment en aquelles obres de la 
dècada dels noranta: Mar i cel (1888), Terra baixa (1897), Maria Rosa (1894), 
La festa del blat (1896) i Sol, solet (1905). Aquest tipus de teatre i, en especial, el 
cas de Guimerà, posa en escena peces que constitueixen la darrera producció del 
gran dramaturg català del segle XIX. Obres que s’encavalquen amb la producció 
dramàtica dels escriptors modernistes. Entre aquestes darreres, s’interpreten tant 
peces de caràcter simbolista com El pati blau (1903), L’alegria que passa (1898), 
Cigales i Formigues (1901) o La mare (1907)24 de Rusiñol, com d’altres extretes 
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de les llegendes populars, com El Picarol (1901), d’Apel·les Mestres, o concebu-
des dins el teatre d’idees com és Els vells (1903), La resclosa (1899) i La mare 
eterna (1900), d’Ignasi Iglésias, o La morta, de Pompeu Creuet,25 i, encara, en la 
línia de les comèdies costumistes com L’endemà de bodes, de Pous i Pagès. 

Al seu costat s’incorporen, en versió castellana, les obres representatives de 
l’alta comèdia francesa Fedora i Tosca, del dramaturg francès Victorien Sardou, 
escrites per a l’actriu Sara Bernhardt i que ella va portar a Barcelona on va estre-
nar la segona peça,26 o La dama de las camèlies, d’Alexandre Dumas, una obra 
que figurava en el repertori de les principals actrius estrangeres que passaven 
per Barcelona.27 I, també, obres dels dos autors més innovadors i divergents del 
teatre europeu del final del segle XIX. Es tracta d’Interior (1894), del simbolista 
belga Maurice de Maeterlinck, interessat a manifestar la impotència de l’intel·lecte 
humà i les forces ocultes del més enllà sobre l’individu i, de l’altra, Un enemigo 
del pueblo (1884), defensor del teatre realista d’idees que tanta significació va 
tenir dins el moviment àcrata de la fi de segle, d’Ibsen. I una presència cada cop 
més quantitativament important d’obres del teatre castellà que es mou entre els 
epígons del teatre romàntic, pinzellades de drama de costums i melodrama inver-
semblant com Mariana (1892), una de les obres escrites per al lluïment de l’actriu 
Maria Guerrero; Lo que no puede decirse i La monja descalza, de José Echegaray, 
que, més enllà dels retrets que Yxart li dedicava a les seves crítiques, va ser guar-
donat amb el Premi Nobel el 1904, i les obres de dos dels seus deixebles: El nudo 
gordiano (1878), drama històric centrat en el tema de l’honor aparent i el real, 
i Las Vengadoras (1884), sàtira social moralitzadora sobre les relacions entre un 
aristòcrata i una prostituta, d’Eugenio Sellés;28 i Juan José (1895), triangle amo-
rós bastit sobre un melodrama pretesament social, però que només és populista 
i sentimental29 amb elements de «género chico»,30 que és l’obra més reconeguda 
de Joaquín Dicenta. I al costat d’aquest teatre que magnifica la imaginació i el 
disbarat, sota la pretesa d’idealisme, contra la versemblança que postulaven els 
models paradigmàtics del teatre coetani, la programació del Teatre del Centre de 
Lectura es completa amb Los Galeotes (1900) i La buena sombra, dels germans 
Serafín i Joaquín Àlvarez Quintero, que suposen el retorn al principi del segle XX 
d’un costumisme brillant, graciós i superficial que, emparant-se en la concepció 
que l’home és bo per naturalesa, dibuixa, entre la meravella i la vulgaritat, un 
món de color de rosa.

Per damunt dels bons desitjos inicials de fer un teatre exigent i la constatació 
de la tendència a posar en escena obres dels darrers vint anys amb algunes con-
cessions als autors més coneguts dels darrers cinquanta anys, aviat es fa evident 
la necessitat de complaure el públic amb obres més decantades al gust majoritari 
com el sainet costumista del segle XIX (Josep M. Arnau, Frederic Soler, Conrad 
Roure, Francesc de Sales Vidal) o el vaudeville (Eduard Aulés). La situació s’exa-
gera el gener de 1906 davant la situació precària que travessa el Centre de Lectu-
ra, quan Evarist Fàbregas n’és elegit president i el Teatre es posa en mans d’uns 
socis que actuen d’arrendataris. Aquests, per fer negoci, programen sarsueles i 
obres del «género chico» que allunyen el Teatre dels objectius pels quals s’havia 
creat i que acaben provocant la indignació d’un grup d’altres socis. Aquesta ten-
dència a l’espectacle fàcil, a més d’allunyar del Teatre les novetats que fins llavors 
s’hi representaven d’acord amb les finalitats instructives que l’entitat perseguia, 
aparta definitivament de la cartellera els espectacles en llengua catalana fins a 
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l’abril de 1907 que, amb uns supòsits culturals més rebaixats, es representarà 
Sirena (1906), d’Apel·les Mestres, juntament amb dos sainets, un de català, El 
carro de vi (1903), l’obra de Ramon Ramon Vidales més representada en aquests 
anys, i l’altre en castellà, ¡Pa mi que nieva!, de Joaquín Dicenta.

A partir d’aleshores el panorama teatral del Centre de Lectura funciona en 
català amb la barreja d’un ventall de drames escrits des de mitjan segle XIX fins al 
present per Vidal i Valenciano, Feliu i Codina, Roca i Roca, Guimerà, Iglésias, Ru-
siñol,31 Crehuet i, més rarament, dels dramaturgs reusencs més destacats: Josep 
Martí Folguera i Pere Cavallé. També s’hi representen peces de tradició sainetista 
de Francesc Camprodon, Francesc de S. Vidal, Ramon Ramon Vidales, Eduard 
Aulés, Albert de S. Llanas i, a partir de 1913, Emili Vilanova i Juli Vallmitjana. En 
castellà, com en català, al costat d’alguns autors dramàtics del XIX com Velilla 
i Escudero, Echegaray, Leopoldo Cano, Joaquín Dicenta i, fins i tot, del darrer 
teatre de Pérez Galdós (El Abuelo, 1909), hi trobem Ramos Carrión o Vital Aza i 
la presència continuada dels germans Álvarez Quintero en la programació. O es 
repeteixen les obres ja esmentades o se n’introdueixen de noves. Tot plegat, amb 
la corresponent dosi anual de sarsueles i sainets.

A part mereix destacar-se la posada en escena, la tardor del 1907, dels Es-
pectres, d’Ibsen, possiblement en la traducció catalana de Jaume Brossa estrenada 
el 1896; la traducció castellana de La morte civile, de S. Giacometti, una de les 
peces del repertori de diverses actrius italianes quan actuaven a Barcelona32 i la 
presència dels Espectacles i Audicions Graner. 

Les temporades 1909-10 i 1910-11 es resolgueren amb la presència de com-
panyies dramàtiques i líriques castellanes i, per tant, no es va fer cap representació 
ni d’autor català ni en aquesta llengua. El 1908 Evarist Fàbregas va arrendar el 
Teatre a la Societat Orquestra fins al gener de l’any següent i, el 1911, es planteja 
una crisi i la necessitat de fer obres per arranjar la sala. Fàbregas arrenda de nou 
el local a canvi d’una nova coberta. La temporada següent 1911-12 no es van 
fer representacions per les obres. La reobertura del Teatre el 1913 es va fer amb 
una nova interpretació d’Els vells, d’Ignasi Iglésias i de la comèdia Un cop d’estat 
(1906), de Pous i Pagès, totes dues obres interpretades per actors reusencs. De fet, 
Jaume Sardà havia impulsat la creació d’una Secció de Declamació del Centre. 
Després de la temporada d’estiu dedicada a la sarsuela, a partir del novembre 
de 1913 es torna a una programació en català i en castellà del tipus que ja s’ha 
comentat, però amb l’afegitó que ara, al costat d’alguna obra ja programada en 
cursos anteriors, se n’hi afegeixen de noves. El conjunt dibuixa un panorama 
força complet del teatre català romàntic, costumista, realista i satíric, nodrit per 
dramaturgs que han marcat l’escena del segle XIX, inclosos els modernistes, amb 
les seves personals evolucions posteriors al moviment. Aquesta característica que 
possiblement tradueix la influència beneficiosa per al teatre de la creació la tem-
porada 1912-13 del Sindicat d’Autors Dramàtics Catalans, que tot i la seva vida 
efímera tindrà una certa influència en la programació immediata i, molt especial-
ment, per a la creació del 1913 de l’Escola Catalana d’Art Dramàtic de la qual, 
amb mestres com Adrià Gual, Ambrosi Carrion i Pompeu Frabra, sortiran ben 
formats els millors professionals del gènere.

Entre les obres més destacades que es representen al Teatre del Centre de 
Lectura durant la segona dècada del segle es dibuixa un panorama força complet 
de la tradició dramàtica de més nivell sense comptar una nombrosa quantitat 
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d’obres menors, adreçades a un públic més majoritari d’autor sense cap predica-
ment en les històries de gènere. Així, cal assenyalar, a més d’algunes comèdies de 
Conrad Roure, Vidal i Valenciano, Josep M. Arnau, Albert Llanas, Francesc Cam-
prodon, Ramon Franquesa i Ricard Aulés; el gran nombre de representacions que 
posen dempeus obres de Frederic Soler, El ferrer de tall (1874), Batalla de reines 
(1887), La dida (1872), La creu de la masia (1873), Lo contramestre (1878), Les 
heures del mas (1969), El lliri d’aigua (1886) i El pubill (1886); de Josep Roca 
i Roca, Mal pare (1880 i 1886); d’Àngel Guimerà, Mossèn Janot (1898), L’Eloi 
(1906), La Baldirona (1892), La sala d’espera (1890), La pecadora (1902), La 
reina jove (1911) i La filla del mar (1900); d’Ignasi Iglésias, Els vells (1903), La 
resclosa (1899), El cor del poble (1902), Foc nou (1909), La noia maca (1910), 
L’alegria del sol (1908), La festa dels ocells (1905), L’escurçó (1893), La senyoreta 
Marieta (1919) i La mare eterna (1900); d’Apel·les Mestres, L’avi, Sirena (1906), 
Niu d’àligues (1917) i La branca dels afligits (1916); de Juli Vallmitjana, A la cos-
ta brava; d’Emili Vilanova, Qui...compra maduixes? (1893) i Les bodes d’en Cirilo 
(1891), en una adaptació teatral de Pin i Soler; de Santiago Rusiñol, El místic 
(1903), La mare (1907), Ocells de pas (1908), el sainet en un acte Gente bien 
(1917), L’arma (1917) i La lepra (1914) i els monòlegs L’escudellòmetre (1905) 
i El prestidigitador (1903);33 i de Pompeu Crehuet, La morta (1904); a més de la 
introducció del «teatre negre» amb el Zinc-calós (1911) i La mala vida (1918). A 
aquesta relació cal afegir-hi la recepció de la producció dramàtica tardana de Joan 
Puig i Ferreter, La dama enamorada (1908), El gran Aleix (1910) i La dolça Agnès 
(1914); de Pous i Pagès, Senyora àvia vol marit (1912), Un cop d’estat (1905), 
Amor salvador, Pares i fills i L’endemà de bodes (1904); d’Avel·lí Artís, Mai es fa 
tard si el cor és jove i Quan l’amor ha encès la flama, i s’estrenen la pràctica totali-
tat de les obres de Pere Cavallé: Els mesquins (1914), Amor és joventut (1916), La 
núvia (1916), i Florida tardana o Els germans Ferrerrons (1919). Alguna d’aques-
tes obres es va representar més d’una i de dues ocasions.

També cal esmentar les dues traduccions de comèdies realistes burgeses de 
Giuseppe Giacosa: Tristos amors (1887) i Com les fulles (1900), fetes per Narcís 
Oller; i la versió de Pous i Pagès de L’aventurera (1848), d’Emile Augier, sobre els 
perills que la dona de plaer pot suposar per a l’ordre familiar. Moltes d’aquestes 
novetats foren servides per la Companyia de Declamació, dirigida per J. Pous i 
Pagès en el seu pas per la ciutat el març de 1915.

En castellà també es repeteix la mateixa situació: al costat d’obres ja repre-
sentades se n’incorporen de noves dins el ventall d’autors ja esmentat. Sempre 
amb la presència contínua d’un bon nombre de peces diverses dels germans Álva-
rez Quintero i al marge d’algunes peces d’A. Hurtado, Vital Aza i Ramos Carrión. 
Una novetat destacada és la programació d’Un drama nuevo (1867), l’obra més 
elaborada i coneguda del dramaturg de formació romàntica Manuel Tamayo i 
Baus que tracta el tema del teatre dins del teatre, que, després, desenvoluparan 
Benavente, Martínez Sierra o García Lorca.34 José de Echegaray, considerat el gran 
dramaturg de la restauració borbònica i contemporani de Guimerà, és present en 
els repertoris d’aquests anys amb drames històrics neoromàntics o melodrames 
socials que freqüenten l’excés com Mancha que limpia (1895), En el seno de la 
muerte (1879), El gran galeoto i El loco Dios (1900), fins al 1918 que en desa-
pareix. Entre els seguidors d’Ecehgaray, en aquest període només es representa 
a Reus un parell de cops Juan José (1895), de Joaquín Dicenta o La pasionaria 
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(1883), de Leopoldo Cano. De Feliu i Codina s’escenifiquen els drames en cas-
tellà La Dolores (1892) i María del Carmen (1896), i de Benito Pérez Galdós el 
drama més interpretat és El abuelo (1904).

Jacinto Benavente, que obtindrà el Premi Nobel de Literatura el 1922, és un 
autor que es representa amb certa constància. A més de repetir una de les seves 
primeres obres, El nido ajeno (1894), d’ambient burgès ciutadà, es porta a l’esce-
nari La malquerida (1913), situada en l’ambient rural, poc més d’un any després 
de la seva estrena, i La propia estimación, La ley de los hijos, Collar de estrellas o 
Campo de armiño (1916). Del teatre de Carlos Arniches, derivat del sainet costu-
mista i decantat cap a la tragèdia grotesca que, més endavant, intentaran assimilar 
Jardiel Poncela o Miguel Mihura; es posen en escena algunes de les seves tragico-
mèdies que plantegen el dilema entre l’aparença externa i la veritat íntima com 
El pie izquierdo, El brazo derecho, La chica y el gato (1921), Los caciques (1920), 
La locura de D. Juan (1923) i La dichosa honradez. També es comencen a repre-
sentar les obres de dos dramaturgs menors, Gregorio Martínez Sierra i Linares 
Rivas, continuadors del teatre poètic de Jacinto Benavente, que formen part dels 
repertoris de companyies que passen per Reus. Del primer, gran admirador de 
Rusiñol i traductor d’algunes de les seves obres en castellà, s’hi van representar El 
ama de casa i Mamá (1912), mentre que del segon, Cristobalón (1920), La garra 
(1914), Fantasmas, Cobardías i El abolengo. I de Pedro Muñoz Seca i el seu teatre 
de gènere de «l’astracán», basat en inversemblances, equívocs i jocs de paraules 
que posen els trucs al descobert, s’introdueix amb El contrabando, però la major 
presència d’aquest escriptor en la programació serà la temporada de 1920-21 que 
hi figura amb quatre obres. Molts d’aquests escriptors van nodrir amb els seus 
llibrets el teatre líric que mereixeria un capítol a part. Entre els autors reusencs es 
recupera El nuevo Tenorio, de Joaquim M. Bartrina i Rossend Arús que es repre-
senta regularment a la tardor.

Pel que fa a les traduccions d’obres estrangeres en castellà predomina el 
teatre realista i d’anàlisi interior, des de Magda (el títol original d’aquesta obra de 
1893 era Heimat), potser la peça més representada a Catalunya de Herman Su-
dermann, autor que retrata amb simpatia la burgesia alemanya, i Felipe Derblay 
(Le maître de forge, del 1883) de Georges Ohnet, que formava part del repertori 
de Sara Bernhardt. I, a més, La muerte civil, de Paolo Giacometti; Victoria Lamer-
cier, d’Alexandre Dumas; Divorciémonos? i Fedora, de Victorien Sardou; La fami-
lia Rautzan, d’Erkman-Chartrian i La huelga de herreros, de François Coppée. 

Tot i les concessions que els programadors del Teatre del Centre poguessin 
haver fet per augmentar la venda d’entrades, el cert és que a partir de 1913 es 
nota que els socis de l’entitat massa sovint prefereixen anar al cinema abans d’as-
sistir a les vetllades teatrals. El cinema era un veritable competidor del teatre i, per 
això, el Teatre del Centre adquireix el 1908 una màquina de cinema, encara que, 
a fi de poder fer diners, l’entitat la va llogar al Teatre Circ primer i al teatre For-
tuny, més endavant. En aquest sentit cal recordar que el 1904, a la Sala Mercè de 
Barcelona i en el marc dels Espectacles i Audicions Graner, s’havien presentat pel-
lícules mudes d’Adrià Gual a les quals uns actors posaven veu darrera la pantalla. 
La curiositat pel cinema i per la màquina que fa possible la meravella de la imatge 
en acció podia ser una de les causes que una part del públic hagués desertat dels 
teatres; altres, el decantament pels espectacles taurins i de «music hall», però, com 
ha remarcat l’historiador, crític i teòric del teatre català Francesc Curet,35 una altra 
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causa entre els sectors més cultes de la població era el desinterès pel gènere dra-
màtic que manifestaren els membres de la plana major del Noucentisme, fins al 
punt que bons actors com Enric Borràs o Margarida Xirgu36 emigraren a Madrid i 
no retornaren al teatre autòcton fins a partir de 1926, coincidint amb l’atenuació 
del rebuig dels noucentistes pel gènere, començant per Eugeni d’Ors, que el 1920 
escrivia El nou Prometeu encadenat, i continuant de la mà de J. Ferran i Mayoral 
amb La renovació del teatre (1917), amb la proposta de dirigir el gènere a mino-
ries enteses i a partir de models manllevats als tràgics grecs igual com havia fet 
Jean Moréas a Ifigènia i buscant els efectes civilitzadors que pot tenir projectar els 
clàssics entre els contemporanis. Ambrosi Carrión fou un dels pioners a buscar la 
seva inspiració en el món hel·lènic i en la Bíblia, i és en aquest context que Carles 
Riba començarà a traduir les obres d’Èsquil, Sòfocles i Eurípides.

El Teatre del Centre de Lectura, després de les obres de reforma i ampliació 
que es van fer l’estiu de 1918, va rebre el nom de Teatre Bartrina, en memòria de 
l’escriptor reusenc de qui cada any es representava El nuevo tenorio. El Teatre no 
va quedar del tot enllestit, però, tot i així, el 26 d’octubre de 1918, la companyia 
local d’Alexandre Nolla va posar en escena L’encís de la glòria, d’Ignasi Iglésias, 
i l’acte va comptar amb la presència de l’autor que va sortir a saludar al final de 
la representació. Foment, des de la crònica dels fets, fa referència a l’Empresa Fà-
bregas com a gestora del Teatre i remarca la necessitat de dignificar-lo amb obres 
de qualitat, que al marge de les possibles referències a d’altres teatres reusencs 
com el mateix Fortuny, també pot fer referència a aspectes de la programació del 
Teatre de Centre que a vegades no ha estat a l’alçada dels propòsits que s’havien 
perseguit inicialment. Tot i així, la programació no mostra cap canvi en la línia 
apuntada anteriorment i es continua alternant les obres de teatre en català i en 
castellà amb la temporada de sarsuela i les peces de «género chico».

Del maig de 1919 a l’octubre de 1920 es realitza la darrera part de les obres 
del Teatre, en especial la decoració de Josep Rocarol, que també intervindrà en 
la realització de les escenografies. Pere Cavallé, en un escrit del 15 d’octubre, 
remarca que el pas del temps ha portat a la desaparició dels teatres vinculats a 
una entitat, ja que el gustos dels espectadors ha canviat, com ja va veure Evarist 
Fàbregas, un dels motors de la renovació. L’acabament de les obres del Teatre 
Bartrina converteix l’espai escènic del Centre de Lectura, sense desvincular-se de 
l’entitat que l’acull, en un magnífic espai teatral per a la ciutat de Reus. De tota 
manera, el nou Teatre s’inaugura sota els auspicis de procurar una educació a 
través de la literatura dramàtica, com recorda Pere Cavallé, president del Centre, 
en l’acte d’inauguració. 

En la nova etapa la programació presenta algunes diferències respecte la 
que s’havia fet fins llavors. La progressiva presència de companyies dramàtiques 
de renom, catalanes i de la resta de l’Estat, que representaren en el seu escenari, 
començant per la de Maria Vila i Pius Daví i a la qual seguiran d’altres intèrprets 
de reconegut prestigi com Enric Borràs, Enric Giménez o María Fernanda Ladrón 
de Guevara i Rafael Rivelles; introduiran innovacions en la programació. Si més 
no, s’abandona la presència continua, en català i en castellà, de les obres del segle 
XIX i s’opta per un repertori més actual. Maria Vila i Pius Daví, que eren la com-
panyia habitual del Romea de Josep Canals, havien estat formats a l’Escola Cata-
lana d’Art Dramàtic dirigida per Adrià Gual37 on van tenir de professor Ambrosi 
Carrión, i potser per això van escollir una peça d’aquest autor, La miraculosa 
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(1920), per presentar-se al Bartrina de Reus.
En aquest període (1921-1930) els temes de major interès, lluny de l’origi-

nalitat de l’heroi romàntic, giren entorn del que Carles Soldevila assenyala, amb 
paraules de Lenormand, de «la tragèdia en què l’home es descobreix essencialment 
semblant a tots els altres, a aquells dels quals pensava diferir més.»38 Els models 
teatrals que s’imposen a Europa són, com ha remarcat Enric Gallén,39 l’Expres-
sionisme alemany i nord-americà Schnitzler, Hasenclever, Georg Kaiser i Eugène 
O’Neill; el teatre de l’inconscient d’Henri-René Lenormand, influït per Freud; els 
drames relativistes de Luigi Pirandello, el teatre intimista de Charles Vildrac i Jean 
Jacques Bernard i el teatre dialèctic de Bernard Shaw, Jean Cocteau, Jean Girau-
doux, W.B.Yeats, Jules Romains i Simon Gautillon. Altres autors, que escriuen 
teatre entre 1920 i 1930, tenen una incidència irregular a l’Estat espanyol, és el 
cas d’Ernst Toller, Sean O’Casey, Bertold Brecht, Friedrich Kaysler o Crommelynk 
com a més destacats, entre d’altres. Invitats per l’empresari Josep Canals, Luigi 
Pirandello va visitar Barcelona el 1924, Charles Vildrac ho va fer l’any següent 
i Lenormand el 1928. La seva presència fou definitiva a l’hora de difondre la 
seva obra a Catalunya i, alguns dels dramaturgs més representatius esdevindran 
els seus traductors al català. Carles Soldevila i Pous i Pagès tradueixen junts Els 
fracassats, de Lenormand; Pous tradueix Bernard, Millàs-Raurell incorporarà Eu-
gène O’Neill i Elmer Rice, Sagarra fa una versió de Pirandello, i Crehuet, sota una 
aparença melodramàtica, presenta influències de Pirandello i Bernard en algunes 
de les seves obres. En el teatre castellà Max Aub40 explica com entre 1918 i 1923 
l’«estado frenético de violencia social» que es viu a tot l’Estat i la solució d’esta-
blir una dictadura militar genera, per contra, entre els escriptors, un major desig 
de llibertat i democràcia fins que la Dictadura cau el 1930. I continua dient que 
«sobre este fondo no surge un teatro nuevo: no existe público para él. Los esfuerzos 
son individualistas y, como tales, reducidos. Los intentos de un nuevo teatro lo 
mismo se deben a integrantes de la generación del 98 –Unamuno, Valle-Inclán y 
Azorín– que a los de la generación que les sigue –Rivas Cherif y Grau– que a los 
más jóvenes –García Lorca, Alberti– pero no cuaja en movimiento». I afegeix, que 
«la República abrió otros horizontes, pronto oscurecidos por la guerra civil que 
particularmente fue cruel para el teatro español: acabó con lo mejor que tenía: 
Federico García Lorca; con el que más prometía: Miguel Hernández. Sin contar 
la desastrada muerte de Pedro Muñoz Seca. En 1936, por si fuera poco, mueren 
Valle-Inclán y Unamuno».

De fet, les obres que ara ofereix el Teatre Bartrina són el reflex de les noves 
tendències del teatre que es difonen des de Barcelona i, en especial, entorn de 
l’empresa de Josep Canals, que compta amb dos escriptors formats en l’àmbit 
noucentista, Josep M. de Sagarra i Carles Soldevila, que aviat començaran a pro-
duir obres dramàtiques amb les quals van renovar el panorama teatral, marcat 
per una certa desorientació. En efecte, tal com recorda Domènec Guansé,41 entre 
1921 i 1922 quan Sagarra i Soldevila comencen a escriure per al teatre, Guimerà 
ja havia exhaurit les acaballes de la seva producció; Iglésias, mentor de Sagarra, 
que havia fracassat en les seves darreres comèdies de costums, havia escrit la 
darrera obra, La llar apagada, el 1926, per encàrrec de Josep Canals; Rusiñol era 
absent i Puig i Ferreter sortia del gènere per la via de l’autosilenci i es decantava 
cap a la narrativa. Sagarra, a partir de 1921, amb Jardinet d’amor i La cançó de la 
taverna, comença un seguit d’obres des de les quals reivindica el retorn al teatre 
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en vers i al poema dramàtic42 que li proporcionarà un gran èxit fins a la Guerra 
Civil. Soldevila, fidel al teatre en prosa,43 aposta per la «comèdia burgesa» ciutada-
na, civilitzada, a la qual s’havien intentat acostar escriptors que s’havien significat 
com a modernistes. És el cas de Josep Pin i Soler, Pompeu Crehuet o Josep Pous 
i Pagès. La seva primera peça, Civilitzats, tanmateix (1922), era ben bé un pro-
grama literari que responia a la fórmula «Una omnímoda llibertat en matèria de 
temes, a canvi d’una rigorosa disciplina en matèria d’intencions i de qualitats.»44 
Tot el que en Sagarra és fluïdesa del verb, en Soldevila és contenció, tall just, nete-
dat en el dibuix, perfecta estructura, naturalitat i puresa de llenguatge fins al punt 
que, com remarca Guansé en el pròleg esmentat, pot semblar una joguina, quan 
té el valor formal d’un clàssic. Però ni Sagarra ni Soldevila estrenaran al Teatre 
Bartrina de Reus abans de la temporada del 1926-27. 

La producció d’aquests dramaturgs vinculats al Noucentisme pujarà als es-
cenaris al costat d’obres d’escriptors modernistes que, des d’uns anys enrera, 
també s’han decantat pel teatre. Es tracta de dramaturgs modernistes que se-
gueixen les consignes de pacte entre l’artista i la societat, de relacions humanes 
civilitzades en les quals les dones tenen un paper secundari i mostren la seva 
obediència a un ordre patriarcal establert, i estan d’acord amb els principis de 
civilitat que els noucentistes postulen. Josep Pous i Pagès, Pompeu Crehuet i 
Avel·lí Artís en són els més genuïns representants. D’aquests tres dramaturgs, 
Pous és el que primer s’inaugura al Teatre del Centre de Lectura, el 1913, amb 
Un cop d’estat. De Pompeu Crehuet, La morta (1904), encara segueix en cartell al 
cap de deu anys. Altres escriptors modernistes es mantenen més al marge de les 
consignes que imposa l’empresari Canals,45 a qui Evarist Fàbregas va portar com 
a administrador del Romea,46 tot i que algun d’ells, fins i tot estrena en el seu 
teatre, com Prudenci Bertrana, que exercia de crític teatral a La Veu de Catalunya, 
o Puig i Ferreter. Prudenci Bertrana, ara, evitant tota mena de sentimentalisme, 
planteja la llunyana tensió modernista entre l’artista i la societat, en paraules 
de Xavier Fàbregas (1978), com una «caricatura de la societat vilatana que vol 
ciudanejar i només esdevé rídicula». Puig i Ferreter, que en la seva conferència 
«L’art dramàtica i la vida» exposà la teoria que conformarà la pràctica totalitat 
de la seva obra, i que ja comptava amb una obra seva representada al Teatre del 
Centre de Lectura; a partir del 1917 també s’havia decantat pel lirisme en Garidó 
i Francina (1917), i pel teatre en vers d’inspiració tradicional en La senyora Isabel 
(1924), a fi d’obtenir un millor èxit de públic; el 1919, en El gran enlluernament 
abordarà, contràriament a les tensions del Modernisme, el tema de l’acostament 
entre l’empresari i l’artista, fins que el 1921 reacciona de manera sarcàstica con-
tra aquest plantejament amb Un home genial (1921), on parodia Josep Canals en 
el personatge de Cristòfol Folldringant. Ignasi Iglésias va ser el veritable agluti-
nant del Sindicat d’Autors Dramàtics Catalans durant les temporades 1911-12 i 
1912-13, i l’organitzador de la programació teatral dels primers anys de l’etapa 
de Josep Canals al capdavant del Romea, fins que, com Pous i Pagès, va fundar 
companyia pròpia. D’aquests darrers dramaturgs, entre 1914 i 1915, el Teatre 
Bartrina posarà en escena algunes peces de Puig i Ferreter anteriors com El gran 
Aleix (1912) o La dolça Agnès.

A part d’ells, Ambrosi Carrión, Ramon Vinyes, Ventura Gassol i Miquel de 
Palol són, en paraules de Xavier Fàbregas (1978), els qui «amb més rigor es 
plantegen la redacció d’una obra dramàtica profundament poètica, que en certa 
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manera vingui a continuar les principals línies que la dissolució del modernisme 
deixà encetades». El primer es decantà per temes trets del món hel·lènic i bíblic, el 
segon, va ser un teòric del teatre proper a Bertold Bretch i al teatre expressionista 
alemany i rus, que criticà l’alta comèdia burgesa i la mediocritat de Pous i Pagès, 
Artís i Crehuet, i s’allunyà de la Catalunya noucentista quan el 1913 marxà a 
Amèrica i només retornà a Barcelona per fer-hi estades entre 1926 i 1939, fins 
que s’hi exilià definitivament. Ventura Gassol, en els anys vint i trenta, escriu les 
seves tres peces dramàtiques basades en llegendes dins una concepció del teatre 
propera a la de Sagarra, però amb una finalitat completament diversa; i Miquel 
de Palol restà fidel a la seva carrera d’escriptor simbolista i decadent. D’aquest 
darrer grup d’escriptors el 1921 es van representar, d’Ambrosi Carrión, La mira-
culosa; de Ventura Gassol, La cançó del vell Cabrès (1921), un drama que no va 
tenir massa èxit quan es va representar a Barcelona; de Miquel de Palol, Senyoreta 
enigma (1920), L’enemic amor (1921) i l’estrena de Les petites tragèdies (1921),47 
premi Evarist Fàbregas del IV Certamen del Centre de Lectura (1923) el dia que 
se’n reparteixen els premis. Al costat d’aquests nous dramaturgs s’enregistra la 
pervivència d’autors vinculats a etapes anteriors com Rusiñol (La casa de l’Art), 
Iglésias (La senyoreta Marieta), Apel·les Mestres (La santa soledat, A l’aigua i 
Sirenes), Ambrosi Carrión (La santa relíquia) i Pere Cavallé (Els germans Ferre-
rons).

Pel que fa a les traduccions, D’Annunzio que, amb Maeterlinck, és un dels 
paradigmes europeus del teatre poètic, hi figura amb La Gioconda, o la traducció 
que Adrià Gual va fer de Metge per força, de Molière per al seu Teatre Íntim, que 
era la imitació del Théatre d’Art de Paul Fort a París. El gener de 1923 la represen-
tació d’Els espectres, d’Ibsen, amb escassa assistència de públic indica la liquida-
ció de l’interès que havia despertat aquest escriptor en els anys del Modernisme, 
tot i que hi actuava el prestigiós actor de l’escena italiana Ermete Zacconi. Més 
interessant per innovador és la presentació al Bartrina el 1924 del teatre de Luigi 
Pirandello amb Un barret de cascavells (1917), en versió de Josep M. de Sagarra 
i El goig de ser honrat, en versió de Salvador Vilaregut, i, a l’any següent, la versió 
de Ricardo Baeza d’El hombre, la bestia y la virtud, presència a l’escena que es 
deriva de l’interès que despertà la seva estada a Barcelona.

Va ser durant la temporada 1926-27 quan van passar pel Bartrina algunes 
de les millors companyies de teatre català de Barcelona. Va ser llavors que la 
companyia del Teatre Novetats que encapçalava Enric Borràs, sota la direcció de 
Joaquim Montero, hi va presentar alguns dels autors més novadosos del teatre 
català del moment: Soldevila i Sagarra. Del primer, es posa en escena Els milions 
de l’oncle (1927), un dels seus grans èxits i, del segon, el poema dramàtic sobre la 
negació de l’ideal modernista de la vida bohèmia que és Marçal Prior (1926), a 
més de la darrera obra d’Ignasi Iglésias, La llar apagada (1926), i d’un clàssic del 
teatre català, Terra baixa, d’Àngel Guimerà. Aquest mateix any Maria Vila i Pius 
Daví també van contribuir a difondre el teatre de Josep M. de Sagarra a Reus, 
portant al Bartrina la seva obra Fidelitat (1924), la primera d’una sèrie que ells 
li van estrenar. 

En castellà, al Bartrina seguirà triomfant fins al 1930 Jacinto Benavente i 
la seva crítica a la societat burgesa, tant en les obres d’ambientació ciutadana, 
cosmopolita o rural, allunyades de tot costumisme. La seva importància entre 
el públic reusenc es manifesta en la conferència que hi pronuncia el 27 de març 
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de 1924 sobre «La mujer y su mayor enemigo». També s’hi troben programades 
obres de Benavente, entre les quals cal destacar el seu gran èxit La mariposa que 
voló sobre el mar (1926), Linares Rivas, Martínez Sierra, Carlos Arniches i Pedro 
Muñoz Seca. Però, a principi de segle, els autors castellans més renovadors seran 
els que escriuen teatre poètic. L’iniciador és el català Eduardo Marquina amb el 
seu retorn als drames històrics i rurals en vers com La enemiga o La ermita, la 
fuente y el río. Entre els seus seguidors hi ha els germans Machado, amb menys 
fortuna com a dramaturgs que com a poetes, i José M. Pemán. Però el teatre 
poètic en castellà gaudeix d’una figura que té pes específic per ella sola: Ramon 
del Valle-Inclán, que comença a donar a conèixer les seves Prosas bárbaras a les 
portes del segle XX i que escriurà les peces més emblemàtiques del seu teatre (els 
esperpentos,49 que connecten amb el teatre expressionista europeu, i la tragico-
mèdia Divinas palabras) entre 1920 i 1930. Visió deformada del món dins una 
determinada circumstància històrica espanyola d’aquells anys. Però Valle-Inclán 
és un innovador temàtic i formal, com ho és també Miguel de Unamuno amb els 
seus drames de consciència o Jacinto Grau o Azorín. Més encara, Valle-Inclán és 
un rupturista i un gran creador dins el teatre europeu.50 I, per tot plegat, Valle-
Inclán i Unamuno seran dramaturgs amb escàs èxit entre els seus contemporanis, 
que les companyies no portaran en els seus repertoris i menys en les representaci-
ons a comarques, encara que, extraordinàriament, al Teatre Bartrina es va poder 
veure en aquesta temporada la magnífica adaptació dramàtica de Julio Hoyos de 
la novel·la curta d’Unamuno Todo un hombre (1925).

El panorama teatral en català, després de l’embranzida del curs 1926-27, 
torna a ser molt migrat el 1928 i l’únic espectacle de cert interès és el sainet 
Un milionari del Putxet, que Gaston A. Màntua porta al Bartrina. En castellà es 
mantenen els autors de sempre. Només és remarcable la sessió necrològica que 
es dedica a Ignasi Iglésias. La situació només millorarà després que el 1929 Pau 
Font de Rubinat hagi estat elegit president de Centre de Lectura. Aquest any és 
important pel fet que un grup de socis d’Acció Catalana (Josep Banús i Sans,51 
Josep Miquel i Pàmies, Pere Estrada, Francesc Balsells i Jaume Fargas) decideixen 
promoure una associació d’Amics del Teatre del Centre de Lectura. La idea està 
molt emparentada amb la necessitat que el teatre sigui un art pur i noble, mino-
ritari i per a entesos, capaços de percebre el seu efecte civilitzador, que, derivada 
del Noucentisme, havia formulat J. Farran i Mayoral en el seu assaig teòric La 
renovació del teatre (1917). 

Durant els seus cinc anys de vida, aquesta associació d’espectadors va tor-
nar al Teatre Bartrina l’esplendor de la temporada 1926-27 i la presència a Reus 
de les bones companyies de teatre català, va promoure 95 funcions entre 1930 i 
1935 en un moment en què el teatre convencional seguia perdent públic a favor 
del teatre de l’art i del cinematògraf que, a partir del desembre de 1931, augmen-
tà la competència amb la introducció del cinema sonor. 

El Teatre Bartrina, entre 1930 i 1935, compta amb una programació nor-
mal de caire comercial i una altra dels Amics de Teatre. En totes dues s’ofereixen 
obres més o menys interessants, però mentre les obres contractades pels Amics 
del Teatre es mantenen dins un cert nivell literari, la programació més comercial 
només excel·leix amb obres dels germans Álvarez Quintero i descendeix fins a 
programar Antonio Paso el 1934, de qualitat molt inferior. Tant que la crítica se’n 
va fer ressò. L’anàlisi de les representacions en una i altra línia durant aquests 
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anys fa ben visible que els Amics del Teatre presenten a Reus les obres més em-
blemàtiques de la producció teatral catalana, a càrrec de les millors companyies 
barcelonines amb un ventall d’obres de totes les èpoques del teatre català, però 
que sobretot incideixen en quantitat i oportunisme històric en les mostres més 
representatives de les darreres propostes del moment. Una cosa semblant passa 
amb el teatre en castellà per bé que les obres més ideològiques d’un Unamuno 
o Azorín no formin part de cap dels repertoris de les companyies que passen per 
Reus. Només, excepcionalment, es va representar la tragèdia Bodas de Sangre 
(1933), de García Lorca, que tot i ser molt innovador, de seguida va ser vist com 
un autor que connectava amb un ampli ventall del públic.

Aquestes obres van ser servides per les companyies de Maria Vila i Pius Daví; 
de Maria Morera, Pepeta Fornés i Just Gómez, dirigits per Antoni Martí; Emília 
Baró, dirigida per l’actor Joaquim Torrents, i Mercè Nicolau52 i Ramon Martori, 
dirigits per Enric Giménez o Josep Santpere, com a més destacades. La companyia 
d’Assumpció Casals, sota la direcció de Robert Samsó, va fer representacions en 
català i en castellà. Aquestes companyies coincidien sovint amb les dels Teatres 
Romea, Novetats o Poliorama. Les castellanes, en algun cas, com el de la Compa-
nyia de Lluís Calvo del Novetats, tenien la seu en teatres de Barcelona. Pel que fa 
a la majoria de les companyies de teatre castellà no se sap quin és el criteri amb el 
qual se les seleccionava o si s’aprofitava el seu pas perquè actuessin a Reus. Du-
rant aquest anys passen pel Bartrina la Companyia d’Antonio Vico amb Carmen 
Carbonell, de Ricardo Calvo, del Teatre Victoria Eugenia de Madrid, la de Maria 
Palou, dirigida per Felipe Sassone, i la dels actors Rosario Pino i Emilio Thuilli-
er, amb Josefina Tapias; companyies força representatives de l’escena castellana, 
però també cal dir que ni Maria Guerrero, ni Catalina Bárcena, Lola Membrives 
o Margarida Xirgu, que llavors estava fent teatre en castellà, van pujar a l’escenari 
del Bartrina per presentar les peces més emblemàtiques del seu repertori. Només 
Maria Fernanda Ladrón de Guevara i Rafael Rivelles són actors importants.

La figura del director escènic s’havia establert en el teatre a partir de la 
Companyia estable de teatre del Duc de Saxonia-Meiningen (1870-1890), però 
és amb André Antoine i el Théâtre Libre (1987-1896) primer, i després amb el 
seu deixeble Aurélien Lugné-Poe, quan amb Paul Fort contribuí a la direcció del 
Théâtre de l’Art (1891) i a la fundació del Théâtre de l’Oeuvre (1893-1929), que 
la figura del director va agafar consistència definitiva i la seva necessitat en la po-
sada en escena d’una peça dramàtica, fins al punt que des de principi de segle les 
bones companyies que vénen a Reus actuen sota les ordres d’un director d’escena 
que s’anuncia al costat dels titulars de la companyia.

Ara, amb els Amics del Teatre es consolida per primer cop al Bartrina un ti-
pus de públic semblant al que omplia les representacions del Teatre Íntim d’Adrià 
Gual o les Vetllades Selectes que organitzava Josep Canals per als gustos de la 
nova burgesia. Un públic que aposta decididament pel teatre de qualitat literària, 
pel «teatre d’art», capaç de produir «una emoció artística» i en oposició al «teatre 
comercial», que en deien llavors del que no cerca «altra cosa que un èxit de taqui-
lla» i que Carles Soldevila comenta en un article on es comparen aquestes dues 
concepcions de teatre. Al seu entendre, tot i la distinció clara entre una forma i 
altra de teatre, el cert és que la resposta a la pregunta «en què es coneix que una 
obra pertany a una mena o a una altra?» és força complexa. I Soldevila, en aquest 
article sobre «Algunes reflexions sobre el teatre»,53 raona sobre el tema a partir de 
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les intencions, la tècnica i el públic. D’aquest darrer, que podria ser un dels mo-
tius de diferència, diu que «des del punt de vista pràctic, tan comercial és el teatre 
d’art com el teatre d’indústria. Tots dos depenen de la taquilla. La diferència no 
consisteix en què l’un pugui menystenir el públic i l’altre hagi d’anar-li al darrera 
servilment… La diferència consisteix en què cadascú té un públic i s’hi adapta. Un 
públic més extens el teatre comercial i un públic més restringit el teatre d’art, però 
tots dos suficients per a equilibrar despeses i ingressos i deixar encara un saldo 
favorable a l’empresari.» I és que, com recordava Josep M. de Sagarra el 1948, 
«una producció teatral, a més a més del seu autor, és filla del públic que l’accepta, 
que hi plora, o s’hi trenca de riure, i que sap trobar-hi un motiu d’autèntica emoció; 
perquè l’autor no escriu per als núvols, sinó per al públic que és el que en realitat 
atribueix la consistència a les comèdies.»54 És clar que Sagarra no deia el mateix 
que Soldevila, però aquesta reflexió sempre s’ha de tenir present tant si l’escriptor 
cerca un públic reduït i entès com l’èxit majoritari. Doncs bé, diria que finalment 
al Centre de Lectura s’hi ha format un veritable públic, ni d’especialistes ni d’es-
nobs, que és capaç de reclamar un teatre de qualitat, amb alguns alts i baixos, i 
de sostenir-lo, d’acord amb els paràmetres culturals i educatius de l’entitat, que ja 
reclamava Yxart i que Carles Soldevila reivindica en l’article «La nova era literà-
ria»55 amb el plaer que ha d’acompanyar tota emoció estètica. 

Un altre encert d’aquesta associació fou la promoció al Bartrina durant el 
curs 1931-32 de la primera representació de teatre infantil a la ciutat, amb prou 
èxit perquè a partir del curs següent aquests espectacles s’oferissin de manera 
regular la tarda dels diumenges i festius. En aquestes funcions per a nens i nenes 
va ser on es van difondre les peces de Josep M. Folch i Torres, que presentà el curs 
següent la companyia de Pepeta Fornés, com La Ventafocs, L’anell meravellós, El 
secret de la capseta d’or, El rei que no reia i Els Pastorets o l’adveniment de l’Infant 
Jesús.

Si anem a la programació, durant els cinc anys de funcionament de l’asso-
ciació d’espectadors Amics del Teatre es van portar a Reus obres que pertanyien 
a la tradició del segle XIX, a autors modernistes que van continuar escrivint 
teatre durant les primeres dècades del segle XX i peces dramàtiques d’autors 
nous. Aquesta darrera tendència és remarcable des d’un bon començament amb 
la posada en escena de la traducció de Carles Soldevila d’El paquebot Tenacity 
(1919), de Charles Vildrac, que es presenta l’abril de 1930 en presència de l’autor 
i el traductor que comenten l’obra. Un esdeveniment que suposa la possibilitat 
de contactar el públic reusenc amb un dels paradigmes del teatre europeu i amb 
la traducció d’un dels millors escriptors del gènere en català. El panorama inno-
vador es completa des de l’inici amb el fet que a mitjan juny la companyia de 
Ramon Martori, sota la direcció artística del gran escenògraf Salvador Alarma, 
que era partidari del teatre com a síntesi de les arts, interpreta La sorpresa d’Eva 
(1930), de Millàs-Raurell, que va assistir a la representació el 1930 i va aprofitar 
l’estada a Reus per pronunciar una conferència sobre «El teatre modern i l’obra», 
i, el juny del 1931 la parella Maria Vila i Pius Daví, que van estrenar l’obra a 
Barcelona,56 posen en escena Fidelitat (1924), de Josep M. de Sagarra, i també La 
roda de la fortuna, d’Avel·lí Artís (1931).

De Josep M. de Sagarra, durant aquests anys, es van poder veure obres 
dramàtiques estrenades uns mesos abans en teatres barcelonins i sovint pels ma-
teixos actors que l’havien protagonitzat allí. Així, a més de Fidelitat, el 8 de gener 
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del 1932 s’ofereix la representació de La Priora del Roser (1931), que havia estat 
un fracàs en la seva estrena al Teatre Novetats de Barcelona que dirigia Josep 
Canals, i amb Maria Morera i Pepeta Fornés com a actrius principals. L’hostal de 
la Glòria (1931), a càrrec de la companyia del Teatre Romea de Barcelona, va 
servir per fer la cloenda del tercer curs dels Amics del Teatre. Durant la temporada 
1932-33 la Companyia de Pepeta Fornés del Teatre Novetats va portar al Bartrina 
de Reus tres èxits d’aquest autor: Les llàgrimes d’Angelina (1928), La filla del 
carmesí (1929) i La corona d’espines (1931). El desembre de 1934 Josefina Tà-
pies representava La plaça de Sant Joan (1934) i, a mitjan maig del 1935, Mercè 
Nicolau i Ramon Martori, amb la Companyia Oficial de Teatre Català que dirigia 
Josep Pous i Pagès, escenificava La Rambla de les floristes, acabada d’estrenar el 
21 de març de 1935 per aquests mateixos actors al Teatre Poliorama. De Carles 
Soldevila només es van oferir dues obres: el curs 1932-33 es va poder veure en 
dues ocasions Escola de senyores (1929), per la Companyia de Pepeta Fornés, i 
la primavera del 1934 Emília Baró va portar Els milions de l’oncle (1927). Pepeta 
Fornés va presentar el 1933 la de Josep M. Folch i Torres, D’aquesta aigua no en 
beuré, i el 1935 la de Lluís Elies, Madame (1932) i El Fill del senyor Gold (aquesta 
dins el circuït comercial) i la de Carme Monturiol, L’huracà (1935), centrada en 
el tema del complex d’Edip. Mentre que de Millàs-Raurell i Avel·lí Artís ja no es 
va posar cap més obra en cartell.

Alguns dramaturgs vinculats al Modernisme també van pujar a l’escenari 
dels Amics del Teatre al llarg d’aquests cinc anys d’associació. El març de 1931 
la programació en català s’obre amb El comiat de Teresa, de Prudenci Bertrana i 
La dama de l’amor feréstec (1921), de Joan Puig i Ferreter, obres que presenten 
trets característics del teatre actual. I en l’homenatge a Ventura Gassol que es va 
celebrar el 21 de juliol de 1931 i comptà amb la presència de l’autor, Maria Vila 
i Pius Daví van escenificar el poema La Dolorosa (1929), amb la participació de 
l’Esbart Folklore de Reus. El curs següent (1931-32) s’havia d’inaugurar amb un 
homenatge a Santiago Rusiñol, que es va haver d’ajornar per la impossibilitat 
material de portar cap companyia catalana. Aquest homenatge es va celebrar 
unes setmanes més tard amb la representació d’El pati blau i Els savis de Vilatris-
ta, representatives de les etapes modernista i satírico-costumista, respectivament, 
del seu autor. La segona va gaudir més de l’interès del públic que la primera, tot 
i que la crítica constata que el català «plagat de castellanismes» va fer una mica 
estranya l’obra entre el públic assistent. Altres autors inicialment vinculats al Mo-
dernisme i representats aquests anys són Ignasi Iglésias amb La senyora Marieta 
(1919), La llar apagada (1926) i Foc Nou (1909); Ramon Vinyes amb Qui no és 
amb mí…(1929) i Pere Cavallé amb Pares sense fills.

També es van posar en cartell obres dramàtiques d’Àngel Guimerà (Mossèn 
Janot, La pecadora i La sala d’espera), talment com si es tractés d’un clàssic, i no-
més un drama de Frederic Soler (Lo ferrer de tall) i una comèdia d’Albert Llanas 
(Don Gonçal o l’orgull del gec), com a testimonis del drama i la comèdia del segle 
XIX.

I pel que fa al teatre castellà, entre el 1930 i el 1935 les peces més modernes 
que es representen giren la majoria entorn del teatre poètic d’Eduardo Marquina i, 
excepcionalment, de la presentació de Federico García Lorca. Del primer, diverses 
companyies contractades ofereixen, a més d’Era una vez en Bagdad, dos dels cinc 
drames poètics rurals que va escriure entre 1927 i 1932 en versos de metre curt, 
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generalment octosíl·labs, cenyits a l’acció dramàtica i girant entorn d’aspectes de 
la problemàtica de la dona: La Salvadora (1929) i Fuente escondida (1931) i, més 
endavant, En Flandes se ha puesto el sol (1910), una de les obres més conegudes 
d’aquest dramaturg, on s’exalta la raça, el valor, l’esperit de sacrifici, la passió o 
la fidelitat, que pertany a la primera sèrie de drames històrics escrits entre 1908 
i 1916, i també Teresa de Jesús (1933) i El monje blanco (1930), que pertanyen a 
la sèrie de drames històrics de l’etapa 1930-1943, on la llegenda i l’heroisme es 
concentra en l’àmbit religiós i en l’exaltació de la fe. El teatre de Federico García 
Lorca va ser l’únic que, fidel a una intenció innovadora, va merèixer l’interès de 
les companyies dramàtiques que el van veure assequible a un públic prou ampli, 
i la seva obra Bodas de sangre es va poder veure al Bartrina gràcies a la Compa-
nyia de Josefina Díaz de Artigas. Aquest drama junt amb Yerma són les dues parts 
escrites d’un projecte de trilogia que l’autor havia concebut sobre el drama de la 
dona en els pobles rurals espanyols.

Pel que fa a obres d’autors que estan a cavall dels segles XIX i XX, diverses 
companyies van seguir portant a escena al Bartrina obres de Jacinto Benavente 
durant aquests anys: La melodía del Jazz-band, Los intereses creados, La moral del 
divorcio, La otra honra, Rosas de otoño (1905), La verdad inventada, El pan comi-
do en la mano i Los andrajos de la púrpura (1930), basada en una obra de D’An-
nunzio i E. Duce, i sobretot la famosa Pepa Doncel (1928). De Gregorio Martínez 
Sierra, Mamá (1912), i de Manuel Linares Rivas, Todo Madrid lo sabía (1931) 
i Cuando empieza la vida. Si Linares Rivas representa «el ala bronca y dura del 
teatro burgués de raigambre benaventina, Martínez Sierra personifica el ala blanca 
y ternurista.»57 Completen aquest panorama els sainets Las de Caín (1908), Mari-
quilla terremoto, Cristalina, Amores i amoríos, Tambor y cascabel, Los Mosquitos, 
Lo que hablan las mujeres, dels germans Álvarez Quintero; Para tí es el mundo, de 
Carlos Arniches, i Pégame Luciano i El refugio, de Pedro Muñoz Seca.

Pel que fa al teatre castellà del segle XIX, no sembla que tingui massa pre-
dicament entre les companyies que passen pel Bartrina. D’Echegaray, El gran ga-
leoto (1881), centrat en el tema de la calúmnia i Mancha que limpia, i de Joaquín 
Dicenta, autor de drames socials com el seu famós Juan José, només Pluma en el 
viento es va veure dins les sessions dels Amics del Teatre.

La companyia madrilenya de l’actor Ricardo Calvo el 1933 va dedicar una 
sèrie de representacions al teatre clàssic del Segle d’Or castellà com El alcalde de 
Zalamea o El castigo sin venganza, de Lope de Vega; Reinar después de morir, de 
Vélez de Guevara; La vida es sueño, de Calderón de la Barca; o del romàntic com 
El zapatero y el rey, de Zorrilla. A aquest repertori cal afegir El vergonzoso en pa-
lacio, de Tirso de Molina. El gest no és gratuït. Hi ha una tendència dins el teatre 
espanyol que pretén, en un moment de desconcert del gènere, connectar amb la 
força del drama i el rerefons de les tradicions, fills de la imaginació col·lectiva, 
que aquest havia fet circular i que arriba al seu zenit amb Lope de Vega.58 La in-
tenció és captar de nou el públic que abans anava al teatre perquè els dramaturgs 
com Lope expressaven amb realisme el que els preocupava. Una reposició que vol 
reprendre un fil que sembla definitivament trencat.

Segons Xavier Fàbregas59 «els teatres controlats per Canals –sobretot el Ro-
mea i el Novetats– es converteixen en unes sales que programen i actuen d’acord 
amb el teatre més instal·lat d’Europa. Hi són invitats els grans actors del moment. I 
els autors, alguns dels quals es traslladen expressament per tal d’assistir a l’estre-
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na catalana d’alguna de llurs obres.» En són exemple la vinguda a Barcelona de 
Luigi Pirandello o Charles Vildrac. Aquest darrer, fins i tot, va venir a Reus quan 
s’hi representava El paquebot Tenacity. Una política que va marcar les companyies 
de teatre català i castellà d’aquests teatres, però la seva influència poc a poc es 
va anar escampant i, si bé és cert que es van posar en escena moltes traduccions 
d’obres poc representatives, sí que es pot veure que el volum de traduccions o 
versions d’obres és, a més de força elevat, d’un nivell intel·lectual mitjanament alt. 
Així, al Bartrina es poden veure, entre d’altres, les traduccions de Narcís Oller de 
La Senyora X, d’Alexandre Bisson i Tristos amors (1887), de Giacosa, que va fer 
en acabar la seva obra narrativa durant les primeres dècades del segle XX; la de 
Pous i Pagès a El foc que revifa malament, de Jean Jacques Bernard; Fanny (1931), 
de Marcel Pagnol, que va portar la companyia dirigida per Pous i Pagès; La dama 
de les camèlies (1848), d’Alexandre Dumas; Hedda Gabler (1890), d’Ibsen en la 
traducció de J. M. Jordà i Francesc Pujols; La verge boja (1910), d’H. Bataille; Si 
yo quisiera, de Géraldy Spitzer, traduïda per Carlos de Batlle; Un cap de trons, 
versió de La Papillona, de Sardou; Safo (1885), d’Alfons Daudet; La máscara i 
el rostro (1916), de Luigi Chiarelli o El derecho a amar, de Max Nordau, que es-
mento com a més significatives entre moltes d’altres. I clàssics del Segle d’Or del 
teatre anglès com Volpone, de Ben Jhonson i Hamlet, de Shakespeare, que caldria 
llegir en la línia de retorn als grans clàssics apuntada anteriorment. 

Després de l’esplèndida programació dels Amics del Teatre, que es dissol el 
27 de juny de 1935 després de la representació de Reina, de Josep M. de Sagarra, 
el Teatre Bartrina només coneixerà entre el final de desembre de 1935 i gener de 
1936 els espectacles de vodevil del Gran Price de Barcelona que arriben amb la 
companyia de l’actriu Visita López, dirigida per Manuel Giménez amb peces com 
La reina ho fa tot o Com més cosins... Aquestes obres no són ni noves ni úniques 
al Bartrina. Si repassem les cartelleres del Bartrina, la presència de companyies 
com la d’Alfons Roure, que instituí el «vodevil sonor», barreja d’opereta, de far-
sa, de sainet, amb números de revista i «girls»; o Joaquim Montero i Gaston A. 
Màntua, d’autors de vodevils com Hennequin, Gandillot, Verneuil o Feedor, i de 
l’actor i director Josep Santpere, ens porten a aquest tipus de teatre que va nodrir 
les sales del Paral·lel barceloní.

En el seu conjunt, la programació del Bartrina en aquestes darreres dècades 
ofereix la diversitat de tendències dramàtiques que presenta tant el teatre català 
com el castellà. Diversitat de tendències que, com ja subratllen els crítics i his-
toriadors del teatre d’un i altre àmbit lingüístic, és fruit del desajust del canvi de 
segle i de la crisi que desembocà en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) i 
que abocà a la Guerra Civil (1936-1939), primer, i a la Segona Guerra Mundial 
(1940-1945) al cap de poc. I és que el desconcert i la diversitat de fórmules també 
es dóna en les obres traduïdes que arriben als escenaris de Barcelona, Madrid o 
Reus. La renovació dramàtica amb unes línies ben definides que suposa el teatre 
modernista o la força de la irrupció de Benavente al principi de segle ara no té 
correspondència amb un moviment de força semblant. Tot són individualitats que 
deriven d’aspectes de la tradició i incorporen alguns elements innovadors. Ha tor-
nat la vella qüestió del realisme en el teatre i, amb ella, la de la tesi que no és altra 
cosa que la moralitat que filtra la mirada de l’escriptor,60 i l’anàlisi psicològica, 
la consciència i la percepció interior que ara envaeix el gènere ha començat a de-
formar-se en excessos de psicologisme. Amb tot, aquesta tendència originària del 
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teatre de final de segle, enriquida per un cert simbolisme coetani, posa les bases 
de la renovació del teatre del segle XX. Això explica que en les programacions de 
les companyies que passen pel Teatre Bartrina entre els anys vint i trenta, al costat 
de les obres dels dramaturgs actuals que triomfen amb el teatre poètic, Josep M. 
de Sagarra, Eduardo Marquina i García Lorca, o amb la comèdia burgesa, Carles 
Soldevila o Martínez Sierra, encara es mantenen en cartell alguns dels autors de 
tombant de segle. Així, mentre desapareix, pràcticament, el drama romàntic de 
«faixa i espardenya» d’un Frederic Soler i, fins i tot, de Guimerà, es manté amb 
prou força el de Rusiñol, Puig i Ferreter o Ignasi Iglésias, amb els seus diversos 
registres relacionats amb una percepció entre realista, fins a la sàtira, i intimista. 
I, en castellà, veiem com en els darrers anys s’eclipsa el teatre d’Echegaray (els 
seus deixebles Eugenio Sellés i Leopoldo Cano) i fins i tot el de Pérez Galdós, 
que tot i ser molt bo no va acabar de quallar entre el públic per diverses raons 
que no vénen al cas. En canvi, es manté amb força el de la crítica social de Jacinto 
Benavente i, per descomptat, un nodrit i variat repertori d’entre els 200 sainets 
superficials, brillants i costumistes dels germans Álvarez Quintero. 

Per tot plegat, el Teatre Bartrina, que des dels seus orígens sempre es mou 
entre la tradició i la innovació, evoluciona al llarg de les primeres dècades de la 
seva existència, sens dubte la més intensa de vida teatral, d’acord amb els com-
passos de la història del gènere. És un mirall de les possibilitats del gènere amb 
les seves glòries literàries i les seves servituds a un públic majoritari que busca 
més l’espectacle que el sentit del text. Però és, sobretot, des de la formació dels 
Amics del Teatre i gràcies a les bones relacions que a través del Centre de Lectura 
i per mitjà d’Evarist Fàbregas aquesta associació estableix amb l’empresari Josep 
Canals, que el Teatre Bartrina es beneficia d’una programació de luxe pel que fa 
a la representació de les obres de qualitat més actuals del teatre català i castellà 
(sovint al cap de poques setmanes d’estrenar-se a Barcelona o a Madrid) i als 
millors actors de l’escena catalana dels anys trenta. Precisament la interrupció de 
l’associació Amics del Teatre marca el retorn a la realitat de les programacions 
habituals: el vodevil. No podem imaginar quina trajectòria hauria seguit aquest 
Teatre ja que la Guerra Civil del 1936-1939 no va ser només un parèntesi, sinó 
el tall definitiu darrera del qual s’havia d’ofegar el silenci del bon teatre que, amb 
dificultats però amb fermesa, poc a poc els seus socis més compromesos i sensi-
bles acabaran per tornar a fer present. •
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NOTES

1. Unamuno defensava aquesta idea uns anys més tard. Vegeu: 
UNAMUNO, Miguel de. «La regeneración del teatro español». La España 
Moderna [Madrid], VIII, n. 91 (juliol 1896), p. 5-36. Agraeixo aquesta in-
formació a la meva col·lega Dra. M. José Sànchez Cascado.

2. YXART, José. El arte escénico en España. I. Barcelona: La Vanguardia, 
1894, p. 11. En aquesta direcció cal esmentar: FÀBREGAS, Xavier. 
Iconologia de l’espectacle. Barcelona: Edicions 62, 1979. (Llibres a l’Abast; 
149). I també: FÀBREGAS, Xavier. «Els espectacles teatrals no literaris». A: 
Les formes de diversió en la societat catalana romàntica. Barcelona: Curial, 
1975. (Biblioteca de Cultura Catalana; 15), p. 108-121.

3. YXART, José. Op. cit., p. 9 i 10.
4. GALLÉN, Enric. «Xavier Fàbregas, historiador del teatre català mo-

dern». Estudis escènics: quaderns de l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, Barcelona, n. 30 (XII-1988) [número dedicat a Xavier Fàbregas, 
en motiu del 75 aniversari de l’entitat, i coordinat per Joan-Anton Benach], 
p. 27-38.

5. CURET, Francesc. El arte dramático en el resurgir de Cataluña. 
Barcelona: Minerva, 1917, p. 25 i 26.

6. FORMOSA, Feliu. «Teatre i societat». A: Per una acció teatral. 
Barcelona: Edicions 62, 1971. (L’Escorpí; 28), p. 67.

7. L’aristocràcia celebrava les representacions en salons privats.
8. AUB, Max. «Prólogo acerca del Teatro Español de los años ’20 de este 

siglo». La Torre, n. 51 (setembre-desembre 1965), p. 109-129. Agraeixo la 
informació a María José Sánchez Cascado.

9. Vegeu: FÀBREGAS, Xavier. Les formes de diversió en la societat cata-
lana romàntica. Barcelona: Curial, 1975. (Biblioteca de Cultura Catalana; 
15).

10. Tal com es pot llegir a la Revista del Centre de Lectura (1-II-1904).
11. Revista del Centre de Lectura (1-II-1904).
12. Vegeu: ANGUERA, Pere. El Centre de Lectura de Reus. Una institu-

ció ciutadana. Barcelona: Edicions 62, 1977, p. 111-114 i 129-131.
13. Vegeu: FÀBREGAS, Xavier. Història del teatre català. Barcelona: 

Millà, 1978, p. 218.
14. Les representacions van ser per aquest ordre: La Baronessa de Pin 

i Soler, «que no interessà ningú»; Gueridó i Francina de Puig i Ferreter, 
que «se li va quedar als dits»; Joan Bonhome o La mel i les vespes de Josep 
Pous i Pagès, que «fou un fracàs estrepitós», i L’encís de la glòria d’Ignasi 
Iglésies, «de gran ambició» però que el públic «fugí del teatre com els gats 
escaldats fugen de l’aigua». SAGARRA, Josep Maria de. Memòries. 2a edi-
ció. Barcelona: Aedos, 1964, p. 764-765. 

15. «Ignasi Iglésies també l’havia deixat la direcció espiritual de la casa 
i, si ja no intervenia per a res, abans d’anar-se’n exigí de don Josep Canals 
el compromís d’estrenar la meva obra en la data convinguda. Allí l’únic que 
assistia d’una manera vaga l’empresari Canals era Pous i Pagès». A partir 
de llavors, «Canals començà a jugar-se els seus diners i a sanejar l’economia 
del teatre». Ell «era l’únic que entenia el negoci i ho demostrà, perquè ell fou 
qui mantingué, sense desmaiar i durant prop de vint anys, el prestigi de la 
nostra escena». SAGARRA, Josep Maria de. Op. cit., p. 765. 

16. Op. cit., p. 112.
17. Vegeu: CABRÉ, Rosa. «Joaquim M. Bartrina, un mite. Creació i evo-

lució». A: CORRETGER, Montserrat; FERRÉ, Xavier (editors). Joaquim M. 
Bartrina, entre les raons poètiques i les científiques. Reus: Arxiu Municipal 
de Reus, 2002, n. 2. p. 15-49.

18. BURY. Historia de la idea de progreso.
19. Vegeu: FÀBREGAS, Xavier. Història del teatre català. Barcelona: 

Millà, 1978, p.143-144.
20. Vegeu: FÀBREGAS, Xavier. Història del teatre català. Barcelona: 

Millà, 1978, p. 190.
21. Introduït per José Yxart el 1892.
22. Introduït per: SARDÀ, Joan. «Los dramas de Mauricio Maeterlinck». 

La Vanguardia (20-XII-1892). I a Obras escogidas. I. Barcelona, 1914, p. 
335-341.

23. Vegeu l’article d’Enric Gallén a: MOLAS, Joaquim (dir.). Història de 
la Literatura Catalana. IX, p. 423 i seq.

24. Aquesta obra tracta el tema de les relacions entre l’artista i la socie-
tat en termes que desenvolupen la idea final de L’auca del senyor Esteve pel 
que fa a les relacions entre la seva imaginació i el suport que rep de la seva 
família. Italia Vitaliani la inclou en el repertori del seu debut a Barcelona el 
1907. Vegeu: BOHIGAS TARRAGÓ, Pere. Las compañías dramáticas en 
Barcelona. Barcelona: Institut del Teatre, 1946, p. 116.

25. Italia Vitaliani la inclou en el repertori del seu debut a Barcelona 
el 1907, en la traducció de Bignotti. Vegeu: BOHIGAS, Pere. Op. cit., p. 
116.

26. Fedora havia integrat el repertori d’Adelaida Tessero, que la repre-
senta a Barcelona el 6 de maig de 1885. És l’actriu Sarah Bernhardt qui 
porta Tosca per primer cop a Barcelona. Vegeu: BOHIGAS, Pere. Op. cit., 
p. 63 i 68.

27. Aquestes tres obres formaven part del repertori de l’actriu Sarah 
Bernhardt en la dècada dels vuitanta. Aquesta darrera peça havia estat 
abans representada a Barcelona per un bon nombre de grans actrius itali-
anes com Virginia Marini (1869 i 1880), Elvira Pasquale (1871 i 1873), 
Jacinta Pezzana (1873). Vegeu: BOHIGAS, Pere. Op. cit., p. 68.

28. Yxart, que relaciona aquesta obra amb la influència de la comèdia 
francesa d’un Sardou, per exemple, considera en relació a aquesta obra 
que «este arte es inferior y secundario, y lo que le falta de artístico es preci-
samente lo que tiene para otros de inmoral». Vegeu: YXART, José. Op. cit., 
p. 163.

29. En una línia propera al dramaturg naturalista prusià Sudermann 
(1857-1928). En aquest sentit, vegeu: IGNATOV, S. Historia del Teatro 
Europeo. V, «Los Contemporáneos». Argentina: Futuro, 1957, p. 109. 
Més endavant es representarà Magda, que Sara Bernhardt va estrenar a 
Barcelona l’octubre de 1895 i que després representaran les companyies 
d’Ermete Novel·li o Italia Vitaliani. Vegeu: BOHIGAS, Pere. Op. cit., p. 
79.

30. Sobre el género chico i la relació amb el teatre dels bufos d’Arderíus, 
la sarsuela i la revista, vegeu: YXART, José. El arte escénico en España. II, 
«Piezas i Sainetes». Barcelona: La Vanguardia, 1896, p. 77-158; i, en edició 
facsímil, Barcelona: Altafulla, 1987; RUBIO JIMÉNEZ, Jesús. «El teatro 
en el siglo XIX». A: DÍEZ BORQUE, José Maria. Historia del teatro en 
España. II. Madrid: Altea, Taurus, Alfaguara, 1988, p. 695-704.

31. Obres de Guimerà, Iglesies i Rusiñol, sobretot, van formar part dels 
repertoris de les companyies d’actors i actrius estrangers que van passar 
per Barcelona fins a les primeres dècades del segle XX, i també algunes 
d’Echegaray i Dicenta, com posa de manifest Pere Bohigas Tarragó, Op. 
cit. 

32. Aquesta obra va ser escrita per Giacometti per a l’actor Aquile 
Mayeroni, que no la va voler interpretar l’agost de 1871 perquè la tenia 
en cartell un actor castellà que actuava a la ciutat. A més, la representà a la 
capital catalana Tomaso Salvini i Virginia Marini, el 5 de maig de 1869, al 
Teatre Principal; Jacinta Pezzana, al Teatre Prado Catalán de Barcelona l’es-
tiu de 1873; Gustavo Salvini, el març de 1904, al Novetats de Barcelona, 
i el 1907 encara formava part dels repertoris. Vegeu: BOHIGAS, Pere. Op. 
cit, p. 28, 33, 36 i 105.

33. Segons afirma: FÀBREGAS, Xavier. Història del teatre català. 
Barcelona: Millà, 1978, p. 205.

34. Vegeu l’article de Jesús Rubio Jiménez a: DÍEZ BORQUE, José 
Maria. Op. cit., p. 652.

35. CURET, Francesc. «En pro del teatre català». El Teatre Català, 
Barcelona, n. 125 (18-VII-1914).

36. GALLÉN, Enric.
37. Creada per Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat.
38. Vegeu: SOLDEVILA, Carles. «Els enemics de l’intel·lecte». A: 

«Qüestions de literatura», selecció d’articles de la Revista de Catalunya 
publicats entre 1924 i 1930. A: Obres completes. Barcelona: Selecta, 1967. 
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(Biblioteca Perenne; 21), p. 1310.
39. GALLÉN, Enric. «El teatre. La vida teatral de la primera guerra 

mundial fins a la guerra civil». A: MOLAS, Joaquim (dir.). Història de la 
Literatura Catalana. IX. Barcelona, 1985, p. 424.

40. AUB, Max. Op. cit.
41. SOLDEVILA, Carles. [Pròleg de les] Obres completes. Barcelona: 

Selecta, 1967. (Biblioteca Perenne; 21), p. XXVIII.
42. «Jo sentia horror al pitarrisme, però un bon dia se’m va acudir que 

un cert pitarrisme dosificat a la meva manera, i prenent model per estruc-
turar els meus personatges de l’esperit de Marivaux i de les situacions de 
Molière, tenint present aquelles delicioses comèdies de figurón dels caste-
llans Moreto i Rojas, podria donar uns resultats teatrals que em permetrien 
conquistar sectors més amples de públic. […] Jo crec que el meu procedi-
ment, que no és nou sinó après dels clàssics, fou una injecció que he donat 
a la nostra escena, tornant, si es vol a la tradició dels drames en vers de 
Pitarra (La dida, El ferrer de tall), però vinculant-me a la sensibilitat i a 
les exigències del meu temps». SAGARRA, Josep M. de. [Pròleg de les] 
Obres completes. 2a edició. Barcelona: Selecta, 1979. (Biblioteca Perenne), 
p. XX. Marià Manent també ha definit el poema dramàtic de Sagarra com a 
resultat d’una conversa amb l’autor: «Diu que el teatre modern pot crear-se 
a base del llegendari popular, del gran tresor d’arguments dramàtics, plens 
d’emoció i d’originalitat, que hi ha en les cançons de la terra». MANENT, 
Marià. A flor d’oblit. Barcelona, 1968, p. 41-42. Cito de FÀBREGAS, 
Xavier. Història del teatre català. Barcelona: Millà, 1978, p. 225. De tots 
aquests* poemes dramàtics els més coneguts són: L’assassinat de la senyo-
ra Abril (1927), L’Hostal de la Glòria (1931), La corona d’espines (1931), 
El cafè de la Marina (1933).

43. «La poesia és una elaboració individual, mentre que la prosa és un 
producte social. Una poesia sublim és compatible amb un estat d’inconscièn-
cia o de letàrgia col·lectiva. Una prosa robusta només és possible dins una 
nació conscient i homogènia». Soldevila aposta per la maduresa civil de la 
societat que s’entén i s’expressa en prosa. En tot cas aposta per Carner que 
excel·leix per igual com a poeta que com a prosista. Vegeu: SOLDEVILA, 
Carles. «Vers i prosa». A: «Qüestions de literatura», selecció d’articles de 
la Revista de Catalunya publicats entre 1924 i 1930. A: Obres completes. 
Barcelona: Selecta, 1967. (Biblioteca Perenne; 21), p. 1257-1259.

44. SOLDEVILA, Carles. «Vers i prosa». A: «Qüestions de literatura», 
selecció d’articles de la Revista de Catalunya publicats entre 1924 i 1930. 
A: Obres completes. Barcelona: Selecta, 1967. p. 1281.

45. Va regir el Teatre Romea entre 1917 i 1932.
46. FÀBREGAS, Xavier. Història del teatre català. Barcelona: Millà, 

1978, p. 217- 265.
47. D. a. IV Certamen, Centre de Lectura, Reus 1921. I. Reus: Gràfiques 

Navàs, 1923, p. 177-221.
48. Fundat el 1924. Vegeu l’article d’Enric Gallén a: MOLAS, Joaquim 

(dir.). Història de la Literatura Catalana. IX. Barcelona, 1985.
49. Per a una teoria de l’esperpento vegeu les diverses definicions que 

proporciona: RUIZ RAMÓN, Francisco. Historia del teatro español. Siglo 
XX. Madrid: Cátedra, 1997, p. 118-126.

50. Vegeu: RUIZ RAMÓN, Francisco. Op. cit., p. 94-140.
51. Autor teatral del qual, el 14 de març de 1930, s’estrenava al Bartrina 

Flors d’amor.
52. Actriu provinent del Teatre de l’Art a l’Estudi Cirera. Vegeu: 

GALLÉN, Enric. «El teatre. La vida teatreal de la primera guerra mundial 
fins a la guerra civil». A: MOLAS, Joaquim (dir.). Història de la Literatura 
Catalana. IX. Barcelona, 1985, p. 419.

53. Vegeu: SOLDEVILA, Carles. Obres completes. Barcelona: Selecta, 
1967. (Biblioteca Perenne; 21), p. 1322-1329.

54. SAGARRA, Josep M. de. [Pròleg de les] Obres completes. 2a edició. 
Barcelona: Selecta, 1979, p. XXIV.

55. SAGARRA, Josep M. de. Obres completes. 2a edició. Barcelona: 
Selecta, 1979, p. 1312-1322.

56. A Josep M. de Sagarra li agradava molt que aquesta parella interpre-
tés les seves obres. Vegeu: SAGARRA, Josep M. de. [Pròleg de les] Obres 
completes. 2a edició. Barcelona: Selecta, 1979. (Biblioteca Perenne). 

57. RUIZ RAMÓN, Francisco. Op. cit., p. 55.
58. UNAMUNO, Miguel de. Op. cit., p. 5-36. Agraeixo la informació a 

la professora M. José Sànchez Cascado.
59. FÀBREGAS, Xavier. Història del teatre català. Barcelona: Millà, 

1978, p. 220.
60. UNAMUNO, Miguel de. Op. cit.
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El Teatre Bartrina de Reus
en el context del teatre català.
(1939-1994)

Francesc Massip

Si el Centre de Lectura de Reus havia nascut sota l’empenta d’un grup de re-
publicans federals que anys a venir només veurien prosperar políticament la seva 
ideologia durant uns mesos en l’únic règim republicà del segle XIX, la desfeta de 
l’única etapa republicana del segle XX per part de les tropes rebels suposarà una 
depuració en profunditat de les activitats que allí s’hi feien. De fet, després dels 
criminals bombardeigs que l’aviació feixista perpetrà contra la població civil i 
que afectaren les seves instal·lacions (1937), el Teatre Bartrina, sotmès a la Obra 
Social de Educación y Descanso de la Central Nacional Sindicalista, romandria 
inactiu fins al 1942, quan s’organitza una funció benèfica per recollir estrenes na-
dalenques (l’aguinaldo) pels espellifats voluntaris de la División Azul que morien 
congelats al front rus recolzant la invasió nazi en el començament del final de la 
II Guerra Mundial. Va organitzar la «gran función» la Sección Femenina de la FET 
y de las JONS i posava en escena La enemiga (1916), de Darío Niccodemi (1874-
1934), que excel·lí per les seves comèdies de bulevard de gran èxit comercial i 
que, amb la seva companyia encapçalada per l’actriu Vera Vergani, havia fet les 
delícies del públic barceloní dels anys vint, donant a conèixer Pirandello en versió 
original. El programa es completà amb un drama burgès de Jacinto Benavente 
(La malquerida, 1913) i un melodrama d’Adolfo Torrado i Leandro Navarro (La 
Papirusa, 1934). La representació va anar a càrrec de la companyia de Paco Tuset 
i Emília Baró, membres actius del teatre català de preguerra que, com tots, hague-
ren d’adaptar el seu repertori a la nova situació, on la llengua catalana havia estat 
bandejada de l’escena, reduïda a l’estricte àmbit familiar fins a la tímida represa 
d’ençà 1946, i on els dramaturgs, desarticulada tota infrastructura teatral autòcto-
na, van patir una brutal ruptura amb el seu públic, el qual al seu torn era víctima 
de l’aïllament més absolut del teatre europeu per la fèrria censura del règim.

Un inici d’activitats que defineix tota un època teatralment adotzenada pel 
torradisme, els germans Quintero i la sarsuela. Només un exemple: l’any 1932 al 
Bartrina hi conferencià Joan Llongueres, director de l’Institut Català de Rítmica i 
Plàstica de Barcelona, que explicava el revolucionari mètode rítmic desenvolupat 
per Jacques-Dalcroze al seu Institut d’Hellerau sobre l’art del moviment corporal 
que va entusiasmar al gran renovador de la composició espacial i de l’escenografia 
contemporànies: Adolphe Appia. Doncs bé, la conferència s’il·lustrà amb demos-
tracions de gimnàstica rítmica dels alumnes de l’Acadèmia de Música del Centre 
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reusenc. El 1943, en canvi, les conferències versaven sobre l’autenticitat del suda-
ri de Torí (una palmària falsificació medieval) i sobre els emblemes imperials dels 
Reis Catòlics (el jou i les fletxes que els falangistes i els seus fills encara duen bro-
dats al cor). I la il·lustració? Els exercicis marcials amb què les noies enfundades, 
si no vols per força, en camises blaves cenyides pel corretjam, acompanyaven els 
bruels del «Cara al sol». S’havia passat, doncs, de la biomecànica avantguardista 
a l’estultícia nacionalcatòlica i a l’ordre sòpit de la grisor. Durant anys, l’activitat 
escènica és reduïda al mínim. Alguna òpera, l’inefable Tenorio de Zorrilla, funció 
obligada del dia de Tots Sants; algun Arniches i, només mesos després del final de 
la Guerra Mundial, la primera peça en català: aquells tradicionals Pastorets (de-
sembre de 1945) a càrrec de la Secció Teatral de l’Orfeó Reusenc, que dos anys 
més tard representa la Joventut Excursionista del C. de F. Reddis de Reus, ara ja 
amb el nom de l’autor: Josep M. Folch i Torres. Altres organitzacions juvenils, 
com l’Associació de les Joves d’Acció Catòlica, fan puntualment funcions teatrals, 
tant en castellà (Marianela, de Galdós) com en català (El collaret de la princesa, 
de Francesc Gay), ambdues el 1947, un any que també acollí l’actuació de l’il-
lusionista Joan Forns Jordana (1916-1998), altrament conegut com «Li-Chang, el 
demonio amarillo» o «el mandarín chino», amb la seva primera revista fantàstica 
en 32 quadres El embrujo de Asia (La Revista de los Misterios), estrenada el 1945 
a la Sala Mozart de Barcelona amb el títol El ensueño de Asia, i que després d’una 
gira per tot l’Estat s’acomiadava de Catalunya al Teatre Bartrina abans d’iniciar 
la tournée italiana. El màgic va tornar al Bartrina el 1984 amb motiu del 125è 
aniversari del Centre de Lectura participant en la Nit de Màgia juntament amb el 
faquir Kirman, el mag Hausson i el pallasso Tortell Poltrona.

Les peces en català es succeïen amb comptagotes: El llop (1947), drama en 
tres actes dirigit per Pere Jansà a benefici de l’actor Ricard Ardèvol; Mireu-nos amb 
ulls d’amor, drama de Joan Besora Barberà (1948); Marieta Cistellera (1949), a 
càrrec del Gremi de Transportistes; Un milionari del Putxet o la vestidura no fa la 
figura (1950), una comèdia de 1927 de Gaston Alonso Manaut, àlias Gastó A. 
Màntua (1878-1947), autor de vodevils d’un sentimentalisme enganxós i cursi, 
adequat a les ments reblanides per la dictadura. 

El 1952 la companyia del Teatre Romea dirigida per Pere Jansà duu a terme, 
entre març i maig, un «magnífico ciclo de escogido teatro catalán» amb la repre-
sentació de L’hostal de la Glòria i Fidelitat, de Josep M. de Sagarra; Els savis de Vi-
latrista, de Santiago Rusiñol i Amàlia, Amèlia i Emília, de Lluís Elies. Al novem-
bre s’inaugurà el II Cicle de Teatre Català amb Foc nou, d’Iglésias i La bona gent, 
de Rusiñol, sempre amb la formació del Romea que torna el 1953 amb Com més 
serem, més riurem, de l’expressat Màntua. El mateix 1953, l’Aula de Declamació 
del Centre de Lectura va representar La careta (1924), obra en vers que Josep M. 
de Sagarra havia escrit expressament per al Teatre Íntim d’Adrià Gual.

Teatre de preguerra, doncs, sovint bastant tronat o carrincló, d’acord amb 
l’asfíxia escènica que vivia el país, amb tots els teatres comercials lliurats als sub-
productes recuits a Madrid, fins que el 1954 es va fundar l’Agrupació Dramàtica 
de Barcelona (ADB), que va suposar el primer projecte d’un teatre nacional cata-
là, amb l’ambició d’abastar un repertori de nivell, impensable en l’escena conven-
cional de l’època, amb voluntat de capllaçar ponts de diàleg i carrils de connexió 
amb les línies mestres del teatre europeu del moment com l’absurd o l’abstracte, 
el realisme èpic o el teatre document. D’aquesta manera van presentar clàssics 



3
7

7
 –

 1
0

0
 A

N
Y

S
 D

E
 T

E
A

T
R

E
 B

A
R

T
R

IN
A

universals com Molière o Goldoni i autors imprescindibles de la dramatúrgia 
internacional com Txèkhov, Brecht, Dürrenmatt o Ionesco, i això en un moment 
polític on existien implícites prohibicions per fer teatre en l’idioma proscrit; i 
sense oblidar tampoc els dramaturgs autòctons, tant els clàssics com Rusiñol, 
Maragall, Vilanova, Carner o Sagarra, com els contemporanis Oliver, Villalonga, 
Pedrolo, Brossa, Blai Bonet o Espriu, i els més joves com M. Aurèlia Capmany 
o Baltasar Porcel. Amb recursos limitats i sense sortir de l’àmbit amateur, sovint 
amb sessions úniques, però amb la complicitat dels elements més actius de la so-
cietat catalana de l’època, l’ADB es va convertir en un punt de referència cabdal 
de la creació escènica, llavors tan depauperada, i constituiria el punt d’arrencada 
del moviment anomenat Teatre Independent, una xarxa de grups que s’oposaven 
a les inèrcies de l’estantís teatre comercial. 

Doncs bé, amb aquest poderós referent, Reus creava el Teatre de Cambra del 
Centre de Lectura, sota la direcció de Bonaventura Vallespinosa. La I Sessió Teatre 
de Cambra (14 de desembre de 1955) va acollir l’Agrupació de Teatre Experi-
mental, un grup universitari fundat per Ricard Salvat que va representar una peça 
que Jean Cocteau havia escrit per a Edith Piaf (El fantasma de Marsella) traduïda 
per José L. Alonso i interpretada per Maria A. Fors i va estrenar a l’Estat espanyol 
Mañana amanecerá, de Montherlant (1896-1972), el noble dramaturg francès 
d’arrels catalanes. En la II Sessió (31 de gener de 1956) es van representar tres 
peces: Matí de festa, d’Avel·lí Artís; Operación quirúrgica, de Jacinto Benavente 
i el cèlebre monòleg La veu humana, de Jean Cocteau, traduït i dirigit per Bona-
ventura Vallespinosa i interpretat per una joveníssima Núria Espert. La III Sessió 
(29 de febrer de 1956) convidà l’ADB amb El criat de dos amos, de Goldoni, 
versió de Joan Oliver amb escenografia d’Alexandre Cirici Pellicer i direcció de 
Pau Garsaball. La IV Sessió (22 de març de 1956) presentà el grup Palestra de 
Arte Dramático de Barcelona amb un Azorín (Doctor Death de 3 a 5) i un Mo-
lière (Las preciosas ridículas). La V Sessió (25 d’abril de 1956) escollí el Teatro 
Español Universitario de Barcelona, dirigit per Mario Cortés i Antoni Chic, que 
representà el drama No me esperes mañana, d’Horacio Ruiz de la Fuente, on el 
públic, formant un cercle, envoltava l’acció dramàtica disposada al bell mig del 
teatre. En la VI Sessió (7 de maig de 1956) va ser el mateix Teatre de Cambra del 
Centre qui va posar en escena Figuretes de vidre, de Tenessee Williams, traduïda 
i dirigida per Bonaventura Vallespinosa, autoritzada només com a funció a porta 
tancada i amb l’explícita prohibició que ni ràdio ni premsa se’n fessin ressò. 

Llàstima que aquesta intensa activitat escènica es va estroncar en un sol curs 
i les temporades següents (de 1956-57 fins a 1962-63) no hi hagué cap represen-
tació teatral al Bartrina, bé que el 1959, amb motiu del Centenari del Centre de 
Lectura, es lliuraren els premis literaris, i el guardó de teatre fou per Els desterrats, 
de Josep M. Espinàs. El 1963, la Secció de Literatura del Centre va escenificar la 
Fedra de Racine, amb traducció en vers de Vallespinosa, en ocasió del Cinquante-
nari de les Normes Ortogràfiques de l’IEC. El mateix any es va homenatjar Santi-
ago Rusiñol amb la representació d’El místic, dirigida i protagonitzada per David 
Constantí. Altre cop, però, de 1964 a 1968 no hi hagué teatre. Només que per 
celebrar els infamants «25 años de paz» –durant els quals el cruel botxí va fer exe-
cutar desenes de milers de dissidents polítics–, el director de teatre Mario Antolín 
va dictar una conferència sobre els 25 anys de teatre espanyol (franquista) que es 
va il·lustrar amb la interpretació d’obres pels actors del Teatro de Bolsillo.
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Després d’una letargia de dotze anys, el Teatre de Cambra del Centre es re-
funda el 1968 sota l’impuls de Xavier Amorós i Joan Ballester. Sembla que els res-
sons contestataris del maig del 68 arribaven a Reus amb aquell esperit de revolta 
i de renovació que va envair la joventut europea de l’època. Només començar el 
1969 el Bartrina acollia al primer i més emblemàtic grup del Teatre Independent 
reusenc: La Tartana, fundat el 1966 per Ramon Gomis que dirigí, junt amb Josep 
Borrell, el Woyzeck, de Büchner, en traducció de Carme Serrallonga i interpretat, 
entre d’altres, per Lluís Pasqual –futur fundador del Teatre Lliure-, Rosa Cabré o 
Pere Prats.

S’obria una nova etapa per al Bartrina que es caracteritzarà per l’impuls de 
les creacions pròpies i l’increment de les produccions invitades, lluny de les grises 
imposicions d’abans i amb una particular exigència artística i un compromís amb 
la realitat del moment que fan reflorir l’esperit fundacional: el Bartrina tornarà a 
ser la finestra oberta a les últimes tendències escèniques que bullien al país.

La fèrtil dècada dels setanta s’enceta amb el primer muntatge d’Els Joglars 
com a grup professional i el que tanca la seva etapa de pantomima clàssica: El 
Diari (1968), una expressiva i esperpèntica denúncia de l’Espanya oficial feta a 
partir d’improvisacions sobre el contingut d’un periòdic, en què la companyia 
dirigida per Albert Boadella fa un canvi de rumb i evoluciona de l’estètica pura 
del mim al teatre com a art total. El silenci es trenca, apareixen els sons i l’onoma-
topeia, s’introdueix un nucli argumental unitari i una estructura dramatúrgica feta 
de missatges curts i recolzada en l’escenografia. L’espectacle va suposar l’entrada 
d’Els Joglars en el mercat teatral hispànic i a Reus es va presentar el 26 de febrer 
de 1970.

El mateix any, al març, arribava l’espectacle que marcarà un nou cicle del 
teatre català: El retaule del flautista, de Jordi Teixidor (Premi Sagarra 1968), una 
paràbola política de tints brechtians estrenada pel Grup de Teatre Popular El 
Camaleó que, malgrat l’escassa assistència de públic al Bartrina, l’any següent en 
saltar a l’escena comercial (Teatre Capsa), i en un nou muntatge de Feliu Formo-
sa, es convertiria en el primer fenomen d’èxit de l’anomenat Teatre Independent, 
esdevenint l’obra més representada del teatre català. Dirigia la primera versió el 
mateix dramaturg, amb escenografia de Fabià Puigserver, i comptant entre els 
intèrprets escriptors com Jaume Fuster, M. Antònia Oliver i Andreu Martín, el can-
tautor Ovidi Montllor i actors com Alfred Lucchetti i Nadala Batiste. L’espectacle 
tornaria el 1982, dirigit per Pau Garsaball, i es rescabalà de l’anterior fiasco. 

El juny de 1970 es van lliurar els primers Premis Reus de Teatre en Català 
que van recaure en Jaume Melendres per l’obra Meridians i paral·lels, amb Benet 
i Jornet com a finalista (Marc i Jofre), i Xavier Fàbregas per un assaig crucial sobre 
Àngel Guimerà. En l’acte de lliurament es va representar Varietats II o la cultura 
de la Coca-cola (1969), un espectacle de cabaret de Maria Aurèlia Capmany amb 
cançons i diàlegs aparentment frívols que reflexionaven sobre la guerra, la dona, 
el matrimoni, la societat de consum, la droga, etc., i que dirigia Josep Anton 
Codina.

La darrera Sessió Teatre de Cambra va tenir lloc el 14 d’octubre de 1970 
amb Cambrera Nova (1937) i Allò que tal vegada s’esdevingué (1936), de Joan 
Oliver, sota la direcció de Ventura Pons i escenografia del pintor Josep Guinovart. 
Són peces que s’estrenaven amb trenta anys de retard, un digna recuperació que 
no es consolidaria amb l’adveniment de la democràcia.
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Un altre grup independent de pes, el Nou Grup de Teatre Universitari, va 
recalar al Bartrina el 1972 per escenificar un altre Premi Sagarra: Facem Comèdia 
(1967), d’Alexandre Ballester, farsa expressionista publicada amb el nom Dins 
un gruix de vellut, que va dirigir Frederic Roda Fàbregas. El màxim representant 
de l’anomenada Generació dels Sagarra, Josep M. Benet i Jornet, desembarcava al 
Bartrina amb Berenàveu a les fosques (Premi Ciutat de Sabadell 1971), una visió 
crítica de la Barcelona de la postguerra on assimila la influència del teatre èpic i 
usa el recurs del distanciament brechtià. Per primer cop, la història recent pujava 
a escena amb una anàlisi de la realitat minuciosa i implacable, una fita important 
en el teatre català. El va muntar el grup Goc d’Esparreguera dirigit per Francesc 
Castells.

Per mediació de Lluís Pasqual arribava a Reus el primer espectacle de l’em-
blemàtica companyia andalusa La Cuadra de Sevilla dirigida per Salvador Távo-
ra: Quejío recrea l’angoixós clima en què es produeix el lament o la queixa del 
poble andalús. Està estructurat en 10 ritus o cerimònies i es fonen cante i baile 
amb les circumstàncies d’una col·lectivitat tiranitzada, on el crit tràgic dels indivi-
dus només ha servit per divertir els responsables de l’opressió. Els nous formats 
espectaculars que Távora va posar en circulació van tenir una fonda influència en 
el teatre hispànic del moment.

El següent espectacle d’Els Joglars, Cruel Ubris, estrenat al Teatre Capsa de 
Garsaball el gener de 1972, on alternava amb l’èxit clamorós El retaule del flau-
tista, arribava al Bartrina al novembre. Era un pas més en l’allunyament del grup 
dels mètodes clàssics del mim, amb la incorporació de la paraula i l’esgarip i amb 
l’exhibició de recursos expressius cada cop més personals. Els Joglars partien de 
la caricatura i, composant amb la tècnica del «còmic», duien a terme una implaca-
ble paròdia de la societat contemporània.

El gener de 1973 un altre grup independent acabat d’aparèixer i destinat 
a una intensa i perllongada trajectòria, Els Comediants, aterrava per primer cop 
a Reus amb el seu primer espectacle, Non plus plis, que s’havia estrenat a Prada 
l’estiu anterior, i que contenia algunes de les invariants que esdevindran caracte-
rístiques de la formació, com la utilització d’elements escenogràfics procedents 
de les festes populars (gegants, cap-grossos, focs d’artifici) i aquell esperit festiu 
d’ingènua alegria que convocava l’espontània participació del públic en una ce-
rimònia plena de màgia i entusiasme. La funció es va dur a terme a la platea del 
Bartrina, desproveïda de butaques, preparada per a una explosió festiva que va 
quedar amortida per una escassa presència de públic.

El febrer de 1973 arribava una altra peça d’Alexandre Ballester que havia 
estat exclosa del cicle «Cavall Fort» del Romea per ser considerada no apta per 
a menors de divuit anys: Cap cap pla no cap al cap del replà, una farsa que pre-
sentava la incomunicació entre dos bàndols, els científics i els humanistes, que 
finalment s’havia presentat en un camp de bàsquet de Badalona, i que acabava 
amb la participació espontània del públic instat a suggerir motius d’improvisa-
ció. Duia la batuta Frederic Roda Fàbregas al capdavant del Nou Grup de Teatre 
Universitari.

A l’octubre, sense perdre pistonada d’actualitat, es presenta el nou especta-
cle d’Els Joglars: Mary d’ous, el primer que Boadella va fer exclusivament com 
a director i el primer que exhibia la minuciositat i perfecció tècnica del muntat-
ge que en endavant caracteritzarà el grup. Espectacle auster, contingut i refinat, 
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comptava amb una original escenografia de Iago Pericot, una estructura cúbica 
de barres metàl·liques, i un expressiu vestuari de Fabià Puigserver amb textures 
elàstiques que permetien noves experimentacions, però on el virtuosisme amaga-
va la feblesa de l’argument que incloïa l’aparició d’un vell gagà de veu aflautada 
anomenat Ísimo on tothom hi podia reconèixer el decrèpit dictador.

Només mig any després (maig de 1975) Els Joglars tornaven amb un èxit cla-
morós, malgrat el terrible fat que l’envoltà (caiguda i paràlisi de Glòria Rognoni i 
greu trabucada al pulmó que va rebre Al Víctor): Àlias Serrallonga, un espectacle 
ric i complex que investigava la figura del popular bandoler Joan Sala esdevenint 
una sàtira sobre el poder i un crit de llibertat contra les tiranies. L’espectacle pre-
sentava tres espais d’acció: el vestíbul del teatre, on s’exposava l’auca de la vida 
de Serrallonga; un teatret ficat dintre l’escenari de caixa italiana que representava 
la cort dels Àustries i els seus sinistres validos com el comte-duc d’Olivares, i a la 
platea una plataforma amb una torre metàl·lica elevada a cinc metres d’alçada on 
se situa l’acció del poble, dels pagesos i bandolers, on s’efectua la crua repressió, i 
on, mentre se sentien els gemecs de la tortura i execució del protagonista, el botxí 
feia miques a cop de destral una tràquea de bou plena de sang. L’escenografia i 
vestuari anà a càrrec de Fabià Puigserver i va col·laborar decididament a fer del 
muntatge un espectacle total de gran capacitat comunicativa que captivava el 
públic, enardit amb la revolta dels segadors interpretada al so del prohibidíssim 
Himne nacional de Catalunya.

Al juny arribava el primer espectacle de Lluís Pasqual que, al front del Grup 
de l’Escola de Teatre de l’Orfeó de Sants, va confegir un muntatge històric sobre 
La Setmana Tràgica, un molt notable treball d’exegesi de la fracassada revolta 
obrera de 1909 que, a més, presentava una audaç disposició espacial i escenogrà-
fica de Puigserver: el públic era situat al bell mig mentre que l’acció i les diverses 
estructures d’escenari l’envoltava per tots els costat. Els muntatges d’Els Joglars i 
de Pasqual van ser els més significatius de l’any de la mort del sanguinari general 
–no oblidem que va morir matant, desoint els precs del «papa rojillo» (Pau VI)–, 
tots dos espectacles caracteritzats pel treball de recuperació de la memòria com a 
clau per interpretar el present i tots dos plantejats al marge de les sales convenci-
onals, amb una concepció espacial que desbordava i trencava les limitacions de 
l’escenari a la italiana.

A l’estiu de 1976, el Centre organitzava les Primeres Jornades Teatrals, i es 
va presentar una altra obra d’interpretació de la memòria històrica que feia anys 
que circulava de manera marginal i clandestina: Preguntes i respostes sobre la vida 
i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya, escrita per Maria 
Aurèlia Capmany el 1970 sobre la documentació recollida per Xavier Romeu, i 
dirigida per l’infatigable J. A. Codina. Es tractava de l’exemple més significatiu de 
l’anomenat teatre-document (terme encunyat per Peter Weiss) que pretenia escatir 
l’enfrontament entre l’obrerisme reivindicatiu i la burgesia capitalista arrepapada 
en el poder, amb una estructura dramatúrgica pròpia del teatre èpic, on els actors 
anaven assumint diversos personatges per mostrar-los com en un documental, 
citant les seves paraules i explicant les seves accions. Un text testimonial destinat 
a combatre l’amnèsia històrica, després de l’emmordassat silenci imposat per 
la dictadura, que es va tornar a muntar, aquest cop a càrrec de la Companyia 
Layret, el 1993, en homenatge a Maria Aurèlia Capmany. Van completar aquelles 
jornades representacions de Joan Oliver, Palau i Fabre i Miquel Martí i Pol, poe-
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tes i dramaturgs que hom necessitava posar en contacte amb el públic català. El 
mateix 1976, però en l’inici de la temporada següent, Xavier Fàbregas presentava 
Faixes, turbants i barretines sobre textos d’autors catalans del segle XIX.

El 1977, malgrat l’entusiasme per les llibertats recuperades i per les prime-
res eleccions democràtiques, es va posar contra les cordes la hipocresia i la feblesa 
de l’anomenada transició democràtica. Des de la seva estrena el 4 de novembre a 
Sabadell, l’últim espectacle d’Els Joglars, La torna, que havia passat la correspo-
nent censura, va fer una quarantena de representacions, aparentment sense cap 
problema. El 30 de novembre arribava al Bartrina i l’alarma es va disparar just 
abans de la representació. I és que, en l’entremig, havien sortit algunes crítiques 
(Joan de Sagarra al Mundo Diario de 29 de novembre i Salvador Corberó a la 
Hoja del Lunes del 28) que es dedicaven a explicar el contingut de l’obra, la clau 
del qual havia escapat als estòlids censors. Aquest desxiframent de la peça va des-
tapar la capsa dels trons i va posar sobre avís la Guàrdia Civil i l’Exèrcit. La torna 
era una subtil tragicomèdia sobre l’execució d’Heinz Chez (1973), presumpte 
delinqüent comú polonès, que només trenta anys després s’ha sabut que era un 
fugitiu de l’antiga R.D.A., Georg Michael Welzel. Com se sap, va ser l’últim reu 
ajusticiat pel salvatge sistema del garrot vil, l’instrument criminal paradigmàtic 
del franquisme, i que ho fou com a torna per neutralitzar l’execució, el mateix 
dia, d’un pres polític, l’anarquista Salvador Puig Antich, víctima de la revenja 
sanguinària del règim arran l’assumpció al cel de Carrero Blanco per obra i gràcia 
d’ETA. L’obra se servia del llenguatge gestual i de les màscares inspirades en la 
commedia dell’arte, que permetien identificar personatges arquetípics (el jutge, el 
civil, la cambrera, el comissari, el borratxo, etc.) posseïdors cadascun d’ells d’un 
posat distintiu. A punt de començar la funció reusenca, el general auditor Pascual 
Vidal Aznares va trucar al Centre de Lectura perquè se suspengués, cosa que no 
va ser acceptada per la companyia, i es va dur a terme sota l’atenta mirada de dos 
membres de la Policia Política Social i algun guàrdia civil camuflat. Arran d’això, 
Boadella fou detingut i engarjolat, el grup va patir un consell de guerra per su-
posats delictes d’injúries contra les forces armades, que va provocar una sonada 
campanya popular per la llibertat d’expressió, inclosa una vaga general de teatre 
a tot l’Estat (22 de desembre), i una no menys sonada fuga d’Albert Boadella que 
es va exiliar a França mentre la resta del grup es floria a la garjola. Tot plegat va 
deixar amb les vergonyes a l’aire la classe política i les seves claudicacions, va 
posar en evidència les deficiències democràtiques que encara s’arrosseguen i va 
significar un punt i a part radical per la companyia d’Els Joglars.

Abans, però, s’havia pogut veure l’espectacle de la Companyia Teatral La 
Claca Mori el merma! amb dramatúrgia de Joan Baixas, fundador junt amb Teresa 
Calafell de la companyia, i amb tota la plàstica de Joan Miró, que participà acti-
vament en enllestir els ninots protagonistes. Fetes a partir de la sèrie de litografies 
que l’artista havia publicat entre 1966 i 1975 sobre el conegut personatge del 
rei Ubú d’Alfred Jarry, les escultures gegantines eren realitzades amb materials 
dúctils que permetien modelar les figures alhora ridícules i terribles de la cort del 
tirà Merma, dotades d’una gran plasticitat de moviment. Miró es va tancar amb 
La Claca a Sant Esteve de Palautordera per pintar els ninots utilitzant escombres, 
pinzells i un sifó japonès. L’espectacle, patrocinat per La Caixa, fou preestrenat 
al Teatre Principal de Ciutat de Mallorca el 7 de març de 1978 i l’estrena oficial 
va ser al Liceu barceloní el 7 de juny. Es tractava d’onze personatges, sis perta-
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nyents als cercles de poder: Merma (Joan Baixas), la seva dona (Teresa Calafell), 
el seu monstruós cavall i els tres ministres o forces de l’ordre, tots ells violents i 
grotescos, mentre que les cinc fures representaven el poble oprimit. No hi havia 
cap fil argumental, i l’experiment va quedar-se en una simple desfilada d’aquestes 
criatures fantàstiques plenes de color i mogudes amb expressiva gestualitat pels 
membres de la companyia teatral, però no hi havia una autèntica interpretació 
del món mironià.

El 1978 visitava el Bartrina un grup emblemàtic de l’escena catalana con-
temporània: el Teatre Lliure, fundat el 1976 per Fabià Puigserver i Lluís Pasqual, 
al capdavant d’una companyia que, si bé deixà gairebé de banda el teatre català, 
farà el millor teatre del repertori internacional a la Catalunya de l’últim quart del 
segle XX. A Reus van viatjar amb dos muntatges signats per Pasqual, Leonci i 
Lena, de George Büchner, una boirosa peça de tints romàntics, traspassada per 
l’amarga ironia del desengany i per l’humor sarcàstic, irreverent i despietat envers 
l’existència humana, i Amb vidres a la sang, muntatge sobre poemes de Martí Pol; 
mentre que Hedda Gabler, d’Ibsen, amb Muntsa Alcañiz i Fermí Reixach com a 
protagonistes, el firmava Pere Planella.

En aquesta època el Centre de Lectura havia cedit la programació del Bar-
trina a l’Obra Cultural de La Caixa que encetà, el 1979, la primera Campanya 
de Teatre amb la programació de grups com El Globus de Terrassa (amb L’oncle 
Vània, de Txèkhov), el Teatre del Boulevard (amb Víctor o els nens al poder, de 
Vitrac), el Xaloc del Casal de Mataró (amb Frank V, de Dürrenmatt) o La Gàbia 
de Vic (amb Fi de partida, de Beckett), peces clau del teatre europeu del segle 
XX que el públic necessitava revisitar amb avidesa. Però també va incloure un 
espectacle sobre contes de Mercè Rodoreda: La Sala de les Nines, realitzat per la 
Companyia Bruixes de Dol, un grup de noies amb ganes de dir coses des de la 
veu i l’òptica femenines. Era la primera vegada que Rodoreda pujava als escenaris 
i ho feia de la mà d’Araceli Bruch, ànima del projecte que signava la dramatúrgia 
i la direcció de l’espectacle. Els relats eren alternats amb cançons de M. Mercè 
Marçal (lletra) i música de M. del Mar Bonet i Marina Rossell, en un muntatge 
màgic i suggerent.

Al final d’any, i amb la voluntat d’assegurar la continuïtat teatral a Reus, 
es va fundar l’Escola Municipal de Teatre Bonaventura Vallespinosa, que va tenir 
com a resultat la formació d’un nou grup de teatre local, el Teatre Estable del Baix 
Camp (TEBAC) que es presentava l’any següent al Teatre Bartrina amb un mun-
tatge del Woyzeck, de Büchner, però escola i companyia es van traslladar aviat als 
locals de La Palma, de propietat municipal.

El cicle Culturàlia de La Caixa va oferir el 1980 el discutit Hamlet, en la 
versió de Terenci Moix, que protagonitzava Enric Majó sota la batuta de Planella, 
però cada vegada es feia més urgent la necessitat de rehabilitació de l’edifici del 
Bartrina. El 1981 el TEBAC feia una lectura dramatitzada, dirigida per Ramon 
Llop, d’una coneguda peça de Joaquim M. Bartrina: Lo matrimoni civil (1869) 
«apropòsit en un acte» que celebrava el progrés de Reus, ciutat on es va dur a 
terme el primer matrimoni civil de tot l’Estat (28 d’octubre de 1868), després del 
triomf de la Revolució Gloriosa; una obra, doncs, antiborbònica, anticlerical i 
republicana, en sintonia amb l’esperit fundacional del Centre de Lectura i del Tea-
tre Bartrina. El mateix grup i director van muntar l’any següent La cantant calba, 
d’Ionesco, en col·laboració amb l’Escola de Teatre Bonaventura Vallespinosa que 
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poc després va plegar veles.
El 1982 es van programar dos èxits del Festival de Sitges: d’una banda, la 

recuperació de Juli Vallmitjana i la seva peça Rují, la gitana verge (1912-17), un 
quadre de costums que retrata el món dels zíngars catalans, amb una rica explo-
ració del llenguatge esquitxat de caló que el grup La Sínia, sota la batuta de Josep 
M. Segarra, va produir amb la incorporació de cante jondo en català. D’altra 
banda, es va presentar Fresc i barat, xata! o La Peixatera, excel·lent monòleg de 
l’exJoglar Víctor Martínez de Lahidalga i Ruiz (Mataró, 1946) i de l’actriu Xus 
Estruch que en va fer una admirable interpretació rica en matisos en una parada 
al bell mig del Mercat sitgetà on literalment venia pedres. Després del seu pas per 
la Cúpula Venus barcelonina, va arribar a Reus un vespre d’estiu i, programat a 
La Palma, una inesperada pluja el va fer refugiar al Bartrina. Al Víctor tornaria el 
1990 dirigint Makinavaja, el último choriso, amb un altre exJoglar entre els in-
tèrprets: Ferran Rañé, amb qui ja havia fet un suggestiu muntatge sobre relats de 
Max Aub: Xampú de sang que, amb La peixatera, van ser els grans èxits populars 
del XIV Festival de Sitges (1981). 

El gener de 1983 el Bartrina acollia Brossàrium, una de les escassíssimes 
oportunitats que el teatre públic d’aquest país ha donat al gran Joan Brossa per 
mesurar davant del públic l’eficàcia de les seves peces dramàtiques. L’espectacle, 
estrenat a la Sala Villarroel el novembre de 1982, fou produït dintre el cicle Teatre 
Obert que promovia el Centre Dramàtic de la Generalitat, i constava de dues 
peces dirigides per Jordi Mesalles: Cavall al fons (1962), que havia constituït el 
punt més àlgid del XV Festival de Sitges, i El Sabater (1956), un itinerari fascinant 
per l’obra escènica del poeta, on els objectes que traginaven els intèrprets feien 
emergir el subconscient dels personatges i on les paraules esdevenien transpa-
rents, en un lúcid treball amb moments de gran teatre sobretot quan entroncaven 
plenament amb el món colorit, sorneguer, inquiet i transvalorador de Brossa, 
l’incòmode granot víctima d’un ostracisme vergonyant.

El 1983, el grup osonenc de La Gàbia, fundat vint anys abans, presentava 
Laura o la ciutat dels sants, coneguda novel·la de Miquel Llor adaptada per al 
teatre per Jaume Vidal Alcover i dirigida per Ivà Vigatà. En la mateixa època 
(abril) Reus veia néixer el Col·lectiu de Teatre La Vitxeta que al juny estrenava 
el seu primer muntatge sobre textos poètics i prosístics de Xavier Amorós: No 
trenqueu avellanes amb les dents. D’ençà, el Teatre Bartrina serà la seu habitual 
del Col·lectiu que, el 1984, presentava El barret de cascavells, de Pirandello, en 
l’esplèndida versió de Josep M. de Sagarra. És aquest mateix any 1984 quan es va 
posar en marxa l’anomenada Roda Comarcal de Teatre –clar precedent de l’ulte-
rior Projecte Alcover– que permetia l’intercanvi d’espectacles entre un conjunt de 
grups teatrals de les comarques del sud de Catalunya (Alforja, Capçanes, Reus, 
Tarragona, Santa Coloma de Queralt, Vila-seca i Salou). Entre d’altres represen-
tacions, es va veure al Bartrina un muntatge del Col·lectiu de Teatre Els Altres de 
Santa Coloma, Sarsuela de Malves, de Jaume Serra i Fontelles, un autor que es 
va donar a conèixer el 1977 en guanyar el Premi Ciutat de Granollers de Teatre 
(amb El dret al revés) i el Ciutat d’Alcoi de 1979 (amb Deixeu-me ser mariner); 
mentre que Els Passarells d’Alforja van representar Antaviana, de Pere Calders, 
el gran èxit de la companyia Dagoll Dagom estrenat el 1978 i que va suposar 
una altra fita de l’escena catalana de l’últim quart del segle XX, en demostrar la 
viabilitat i la pertinença de fer pujar a l’escenari els nostres grans prosistes.
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El 1984 acabà amb la representació de Parlar a tres veus, un espectacle que 
presentava en un únic muntatge, la trilogia inicial del millor dramaturg reusenc 
dels últims temps, Ramon Gomis (1946), composta de la Petita història d’un 
home qualsevol (Premi Joan Santamaria 1970), on mostra el món senzill de la 
pagesia del Baix Camp, amb les dèries, xafarderies i pressions que configuren 
la vida de poble, i on l’ombra de Woyzeck pica l’ullet; Vermell de xaloc (1972), 
obra ambientada a Cambrils que retrata el món dels pescadors i la gent de mar; 
i Llumí d’or (1975), on s’expressa el món industrial dels afores de Reus, amb la 
lluita obrera per a la millora de les condicions laborals. L’espectacle, dirigit per 
Ferran Rovira, s’enquadrava en la celebració del 125 aniversari de la fundació del 
Centre de Lectura.

El gener de 1985 La Vitxeta duu a escena un muntatge de Ramon Tàpias 
sobre contes de Mercè Rodoreda, L’amor em fa fàstic, molt abans de l’eclosió 
d’espectacles rodoredians que es produiria en la dècada dels noranta arran la re-
descoberta de les peces teatrals que la gran novel·lista havia mantingut inèdites. 

La nova edició de la Roda de Teatre de Catalunya va portar el muntatge del 
Grup Escènic Agramunt sobre El brunzir de les abelles (1975), de Rodolf i J. Lluís 
Sirera, primera part de la trilogia La desviació de la paràbola, amb què els autors 
valencians analitzen la situació sociopolítica del país des de la revolució de 1868 
fins a les guerres colonials del final de segle, des d’estratègies formals distintes: 
aquesta en un registre de realisme èpic i centrada en l’enderrocament de les for-
ces obscurantistes que tot d’una es reorganitzen per subvertir subtilment el nou 
ordre democràtic fins a forçar la restauració borbònica i el retorn del caciquisme 
tradicional. La Roda portà també tant el TEI de Sant Feliu amb La noia del gira-
sol, d’Agustí Bartra, un altre gran poeta oblidat per la dramatúrgia del país; com 
l’Esbart de Castellar del Vallès amb Jo seré el seu gendre, de Jaume Vilanova.

Per la Festa Major de Sant Pere el TEBAC va oferir un text de Terenci Moix: 
Tartan dels Micos contra l’estreta de l’«Ensanche», mentre s’acollia un espectacle 
ben singular: el Ño (1984), de Pepe Rubianes, un actor polièdric, d’amplis regis-
tres, llengua mordaç i riure franc, mosca vironera de l’estupidesa humana i artista 
de l’onomatopeia i del gest eloqüent, capaç de crear espais de ficció, objectes i 
situacions a partir de la seva expressiva verbositat i la prodigiosa detonació de 
la seva veu, com tornaria a mostrar el 1987 amb Sin palabras, el 1990 amb En 
directo i Amor fou, el 1992 amb Sssscum! i el 1994 amb En resumidas cuentas. 
També es va veure el primer de la llarga sèrie d’espectacles que Pep Bou i les seves 
bombolles de sabó porten a coll d’ençà 1982: el Bufaplanetes, un cant a la fugaci-
tat, un esclat de pilotes sabonoses nascudes de qualsevol matriu, irisades de color, 
penetrades de fum, en una continuada transformació capaç de crear, a vegades, 
autèntics poemes visuals, que revisitaria el Bartrina el 1992 amb Sabó, sabó.

Durant la temporada 1985-86, La Vitxeta va presentar dos muntatges: un 
Ferran Soldevila, L’hostal de l’amor, l’obra amb què s’havia reprès el teatre català 
al Romea la temporada 1949-50; i, en homenatge al poeta traspassat el febrer de 
1985, l’Antígona, d’Espriu que, escrita el 1939 i revisada el 1967, venia a ser una 
lectura de la tragèdia grega a la llum –o a la fosca mortífera- de l’experiència de la 
Guerra Civil i la subsegüent infàmia dels vencedors obsedits a esborrar les traces 
dels vençuts, negar-los la memòria i la cultura, fins a la vida mateixa.

La temporada següent el col·lectiu reusenc va homenatjar Joan Oliver, més 
conegut com a Pere Quart, que va morir el 19 de juny de 1986. Ho van fer amb el 
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muntatge de la seva esplèndida versió del Pigmalió, de Bernard Shaw. De la seva 
banda, la Companyia La Moderna de Tarragona van posar en escena la versió 
catalana que Joaquim Mallafrè va realitzar el 1956 de Look back in anger (Amb 
la ràbia al cos), obra d’un clàssic anglès contemporani, John Osborne, que, amb 
el seu llenguatge anticonformista, ambientació popular i personatges alienats i 
joves, va erigir-se en emblema i va donar nom a la generació de dramaturgs que 
van renovar l’escena britànica dels anys cinquanta: els Angry Young Men o Gene-
ració dels Joves Irats.

El 1988 La Vitxeta recupera, encara, un altre clàssic català del segle XX: la 
Nausica, de Joan Maragall, tragèdia en tres actes sobre el tema de l’Odissea, on 
s’entreveu la pervivència d’una tradició clàssica mediterrània que es vincula, ni 
que sigui puntualment, amb els pressupòsits del Noucentisme.

L’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) de l’Ajuntament de Reus or-
ganitzava d’ençà 1987 el cicle Primavera & Espectacles i, en l’edició de 1988, va 
acollir el segon text de Sergi Belbel, Minim-mal Show, una comèdia minimalista 
en 41 seqüències sobre la incomunicació, escrita en col·laboració amb Miquel 
Górriz, i creada amb El Teatro Fronterizo, grup fundat per Sanchis Sinisterra allà 
on després florirà la Sala Beckett.

Al final de 1988, després d’un manifest que va fer públic La Vitxeta a favor 
del rellançament del Teatre Bartrina, el Col·lectiu va signar un document amb el 
Centre de Lectura per impulsar l’activitat escènica d’aquell local. Xavier Filella va 
passar a ser el director del Teatre (1989-1995) i La Vitxeta hi presentaria totes les 
seves produccions, mentre que la programació es faria des de l’IMAC.

El 1989, dintre el cicle Teatre de Tardor, es va oferir Estrips (Premi Joan 
Santamaria 1988), la primera estrena professional del dramaturg mataroní Toni 
Cabré, dirigida per Joan Lluís Bozzo i interpretada per Anna Briansó i Montse 
Puga, que l’any següent faria temporada a la Sala Villarroel de Barcelona. L’obra 
planteja una reflexió sobre la creació artística en general i dramàtica en particu-
lar, a partir de la consideració, tan sovint menystinguda, de l’espectador, tercer 
component bàsic de la relació teatral que Cabré sempre té molt present durant el 
procés d’escriptura.

El 1990, Lluís Pasqual va voler presentar al Bartrina l’última producció del 
Teatre Lliure abans d’estrenar-la a Barcelona. Es tractava de Capvespre al jardí 
(1987), de Ramon Gomis, amb una escenografia de Fabià Puigserver inspirada 
en Mir, i interpretada per Anna Lizaran, Ramon Madaula, Lluís Homar i Jordi 
Bosch, un esplèndid i acurat muntatge que va obtenir el premi Crítica Serra d’Or 
(1990) i que suposava un gran salt respecte a la trilogia anterior de l’autor. És 
una obra ambientada en un jardí d’una casa colonial de Reus on un capvespre 
d’estiu té lloc un sopar de retrobament de vells amics. Si de primer, en l’esmen-
tada trilogia, la mirada de Gomis s’adreçava al món i el context era el centre, ara 
s’endinsava en l’univers psicològic dels personatges i en els efectes del pas del 
temps sobre la naturalesa humana. Es tracta d’un drama que respira un intens 
clima txekhovià, on Gomis aconsegueix dir el temps, aquest element enigmàtic 
tan difícil de captar en un escenari, una peça que convertia l’autor reusenc en un 
dels dramaturgs catalans més interessants de la dècada. Llàstima que, després 
d’aquest èxit, el Centre Dramàtic de la Generalitat incompliria el compromís de 
muntar la següent obra de Gomis, Al fil de la mar (1992), i només fes una lectura 
dramatitzada d’El mercat de les delícies (1993), peces en què es concreta aquesta 
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poètica impressionista on la tragèdia arriba sense fer soroll: la interrupció del 
contacte escènic ha allunyat, però, l’autor reusenc de l’escriptura dramàtica.

El cicle Primavera & Espectacles de 1991 va portar, entre d’altres, l’actriu i 
cantant Ester Formosa amb el seu personatge de La Canyí en l’espectacle Jo no em 
quedo per vestir sants, i el dramaturg alcoverenc Joan Cavallé (1958) amb el mo-
nòleg Senyores i senyors, estrenada a la Fira de Tàrrega (1990) per la companyia 
Zàlata Teatre. També es van poder veure grups que no trigarien a obtenir un reco-
neixement internacional tant en el camp del teatre visual (cas de Sèmola Teatre) 
com en el terreny del teatredansa, com és el cas de Mal Pelo, tàndem format per 
Maria Muñoz i Pep Ramis, actuals ànimes de L’animal a l’esquena (un actiu Cen-
tre de Creació Contemporània instal·lat a Celrà), que en aquella ocasió va oferir 
el seu muntatge inaugural: Quarere (1989). L’any següent el Bartrina acolliria 
també el primer espectacle d’una altra companyia de teatredansa: Senza tempo, 
d’Inés Boza i Carles Mallol, mentre es donava entrada a una formació de teatre 
gestual com Vol Ras, fundada el 1980 pels tres Joans: Segalés, Faneca i Cusó, 
amb l’espectacle Pssssst! (1992), i es muntava un altre clàssic contemporani con-
demnat a l’ostracisme: Josep Palau i Fabre (1917), amb una obra sobre l’eròtica 
del poder, L’Alfa Romeo i Julieta, a càrrec de la companyia Teatre Invisible dirigida 
per Moisès Maicas i Manel Guerrero i amb Quim Lecina entre els intèrprets. Al 
final de 1992 La Vitxeta amenitzava l’últim lliurament al Bartrina dels Premis 
Reus amb un espectacle ideat per Dolors Juanpere i Xavier Filella, basat en l’Òpe-
ra de tres rals, de Brecht. El 1993 el Col·lectiu celebrava el seu desè aniversari 
amb Cabarettrina, una festa amenitzada amb números de cabaret i música en 
directe, mentre que el Lliure tornava amb un singular tête-à-tête d’Anna Lizaran 
i Lluís Homar que es multiplicaven en els quatre personatges principals de les 
Liaisons dangereuses, de Chordelo de Laclos (1782), passades per l’articulació 
dramàtica d’Heiner Müller al seu Quartet (1980), espectacle que es veia a Reus 
al juny, abans de l’estrena oficial al Teatre Municipal de Girona, amb una posada 
en escena d’Ariel García Valdés que sabia treure partit dels dos intèrprets, capa-
ços de passar d’una màscara a l’altra amb la fluïdesa d’un ball de carnaval i de 
transmetre al públic, a partir de la cruesa dels esdeveniments contats, l’intel·ligent 
sarcasme que recorre els personatges. De la seva banda, el TEBAC estrenava Pluja 
de clemàstecs, de l’historiador Pere Anguera, sota la direcció de Jordi Vall.

El 1994 La Vitxeta celebrava el centenari de Josep M. de Sagarra amb l’es-
pectacle Sorra calenta, amb música de Pere Bayona; i a l’estiu el Bartrina tancava 
les seves portes per procedir a la tan esperada rehabilitació amb un cicle titulat A 
reveure Bartrina, amb la participació del TEBAC (El sorrut benefactor, de Goldo-
ni) i La Vitxeta amb una lectura dramatitzada del Canigó verdaguerià.

Amb noranta anys a coll de programació ambiciosa i acurada, l’entranyable 
sala reusenca necessitava una adequada restauració que el deixaria com a nou el 
1997. •
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1. L’entrada al Teatre Bartrina, amb un 
muntatge publicitari de Cantinflas (1959).
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El Teatre Bartrina
i el cinema

Pedro Nogales
Joan Ramon Mestre

La història del cinema al Teatre Bartrina no té, és clar, la importància que 

pot tenir la de grans cinemes de Barcelona on s’estrenava puntualment el cinema 

de Hollywood, però marca el veritable ressò popular, intel·lectual i social del cine-

ma a Reus i al país. Ens introdueix en la seva veritable implantació en la societat 

i en la cultura. Bona part de la història del cinema professional al Teatre Bartrina 

no difereix gaire de la resta de cinemes de Reus. La veritable diferència és la seva 

relació amb el Centre de Lectura, i amb això la impregnació del cinema en el món 

sociocultural de Reus. D’aquesta relació només obviarem la relació del Teatre 

Bartrina amb el Cineclub del Centre de Lectura, tractada en un altre article.

Un precedent i la primera projecció

Si bé el Teatre Bartrina no s’inaugura fins al 1918, el 1905 es creà el primer 

Teatre al Centre de Lectura, i des de 1904 es feien representacions teatrals als 

jardins de l’entitat. La seva relació amb el cinema és anterior en el temps. En ple 

apogeu dels cinematògrafs ambulants, el 1903 es produí la primera experiència 

del Centre amb el nou mitjà d’entreteniment i comunicació. L’abril de 1903 s’in-

augurà una exposició de fotografies, per la qual es llogà un cinematògraf per 8 

dies per 200 ptes. i s’instal·là al cafè, i el cafè es traslladà a una sala al costat de 

la Secretaria. El cinematògraf serví per projectar les diapositives de les fotografies 

guardonades en el concurs, però, a més, s’efectuaren sessions de cinema que s’al-

ternaren amb concerts, entre el 10 i 17 de maig. Tot i que costaven 20 cèntims per 

als socis –per cobrir-ne les despeses–, segons el Diario de Reus, eren afavorides 

amb una important assistència. Entre les novetats que aportava hi havia la projec-

ció en colors de l’incendi d’una casa de pagès. L’experiència, però, no fou gaire 

positiva i aquest fet marcà l’evolució de les relacions entre el cinema, el Centre 

de Lectura i el Teatre Bartrina durant els primers anys. L’exposició acabà tenint 

un important dèficit. La Junta Directiva criticà la mala gestió de l’exposició i les 

grans despeses ocasionades a la Junta de la Secció Artística. Aquesta, per eixugar 

el dèficit, decidí crear accions de 5 ptes. per als socis «amb una amortització men-
sual del 50 % de recaudació de la mateixa».

Però el cinema ja havia impregnat la ciutat i la Revista del Centre de Lectura, 
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l’octubre de 1903, inserí l’article «Lo que es un cinematógrafo», que dóna petites 

nocions sobre el funcionament d’aquest aparell. L’article s’inscriu en la línia di-

dàctica dels primers temps del cinematògraf, però al mateix temps és una crítica 

al cinema, ja que l’autor el qualifica de vulgar. També, en la línia apuntada pels 

germans Lumière, creu que no té gaire futur a la nostra ciutat atès que han passat 

els seus dies de glòria, una gran equivocació.

La següent experiència tampoc serà gaire satisfactòria. El març de 1907, 

quan el Teatre del Centre de Lectura ja portava dos anys de funcionament, s’in-

tenta contractar el cinematògraf d’Aymerich per fer sessions al Teatre durant un 

mes, i es preveu començar el 14 de març. Aquestes sessions, però, no es podran 

realitzar perquè la companyia d’assegurances Aguadé Pallarés de Barcelona no 

autoritzà les sessions, ja que no es feien càrrec de cap indemnització en cas d’ac-

cident, segons les condicions en què estava fixada la pòlissa contractada. Tot i les 

negociacions, retardades a l’espera de rebre informes de la casa central a Madrid, 

les sessions es van suspendre. L’abril de 1907 arriba la resposta: s’havia de canvi-

ar la pòlissa per fer projeccions de cinema al Teatre. Així, es rescindí el contracte 

amb una indemnització de 100 ptes. per a Aymerich. 

El cinema després dels espectacles Graner (Sala Mercè) de 1908

Tot i que fins ara les experiències amb el cinema havien estat ruïnoses, s’in-

tenta un altre cop el gener de 1908. El llavors president del Centre i empresari del 

Teatre, Evarist Fàbregas, inicia gestions per portar els espectacles de la Sala Mercè 

de Barcelona, dirigits per Graner. Aquest acorda emprendre els espectacles pel 

seu compte enlloc de llogar el Teatre a Graner. Així s’adquireix un cinematògraf a 

la Casa Gaumont de Barcelona per 1.797’50 ptes. «pagant al comptat 600 ptes i 
acceptant [Fàbregas] en nom del Centre dues lletres de ptes 598’75 cada una que 
vencen la primera el 5 Març proper i l’altra el 5 abril». També es fan modificaci-

ons al corrent elèctric, a càrrec de l’Electra Reusense, i s’augmenta l’assegurança 

del Teatre a 35.000 ptes. per poder-hi fer tota classe d’espectacles. 

És difícil entendre les modificacions del corrent elèctric del Centre per instal-

lar el cinematògraf perquè, segons consta en una carta de la Casa Gaumont, 

l’aparell podia funcionar amb corrent altern amb una resistència que ells ma-

teixos fabricarien en 15 dies augmentant un 20 % el preu (359’5 ptes. més) i si 

volien que funcionés amb corrent continu llavors tindrien l’aparell al principi de 

febrer. A més, aquestes modificacions no acabaren amb el problema d’adequar 

el Teatre al cinematògraf. El 26 de maig l’Ajuntament denega l’autorització per 

a la posada en funcionament del cinematògraf ja que el Teatre no compleix les 

condicions establertes per la nova llei contra incendis i aconsella tirar-lo a terra, 

advertint-los que la llei preveu la clausura de tots el cinematògrafs que, en un 

període de temps concret, no s’adeqüin a les condicions establertes.

Així, amb aquesta despesa per adequar el Teatre, els espectacles de l’abril 

resulten poc rendibles i es suspenen a finals de mes, tot i que era un dels especta-

cles cinematogràfics més importants de Catalunya i, en els quals, es projectaven 

algunes pel·lícules d’estrena abans que a Barcelona. Entre els films projectats 

trobem Peripecias de un presidiario, Fiesta del árbol de oro (en colors), Botadura 
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del acorazado Roma, Desastre ferroviario en Milán i Llegada de S.M.D. Alfonso 
XIII a Barcelona.

El setembre de 1908 el Teatre és llogat per a la resta de 1908 i el 1909, 

però continuen les sessions de cinema amb les estrenes de Maldito viento, En 
Australia o Paseo accidentado, i cada dimarts es canvien els films. Per popularit-

zar el cinematògraf i, seguint l’exemple d’altres sales, el maig de 1909, Fàbregas 

proposa a la Junta fer unes sessions benèfiques i de moda de les que «el 50 % de 
la recaptació aniria a beneficència [i un] 25 % a les classes del Centre». Un concert 

de l’Orfeó Reusenc inaugurà la primera sessió el 2 de juliol. Les sessions, però, no 

van tenir gaire èxit de públic i són suspeses a finals de mes i «s’acorda ingressar 
el 75 % dels beneficis als fons de la Societat».

La màquina cinematogràfica com a negoci

Diversos factors influïren en la decisió de deixar, de moment, les sessions de 

cinema i llogar la màquina a altres. L’escassa recaptació de les sessions de moda, 

la manca de condicions i l’oferta que fa el Teatre Circ el juliol per llogar l’aparell, 

foren els motius principals per apartar temporalment el cinema del Centre. 

En principi el lloguer de l’aparell al Teatre Circ era pels dies laborals i, els 

dies festius, tornava al Centre, però el novembre de 1908 s’acorda definitivament 

llogar-lo al Teatre Circ per un any per 150 ptes. mensuals des del 21 de novembre. 

Joan Freixa signà pel Teatre Circ.

A partir d’ara la màquina cinematogràfica es converteix en un negoci pel 

Centre de Lectura mitjançant el seu lloguer. Així, el 1909 es lloga a Emilio Llo-

rens i José Riba per 15 ptes. setmanals entre l’1 de novembre de 1909 i el 6 de 

gener de 1910. El gener de 1910 se signa un altre contracte anual amb Josep Lo-

zano i quan finalitza, el gener de 1911, Josep Lozano torna a signar un contracte 

anual a raó de 10 ptes. setmanals en nom del Teatre Fortuny, ja que ell i Morell 

n’eren els nous empresaris. Aquest contracte serà renovat el 1912.

A partir de 1913, la situació canvia. El Centre vol vendre la màquina cine-

matogràfica a causa d’una oferta rebuda per J. Freixa. La Junta acorda que el preu 

de venda sigui de 1.000 ptes. i el de lloguer, 75 ptes. per any o 250 ptes. per 5 

anys. Freixa no es decideix i demana provar-la. No hi ha constància que llavors 

sigui llogada i sí en canvi es parla de vendre-la el maig de 1914. De totes ma-

neres, és llogada el juny de 1915 a J. Freixa, aleshores empresari del Teatre Circ. 

Aquest és l’únic conveni de lloguer fet pel Centre de Lectura que es conserva i en 

ell s’especifica tots els aparells que acompanyen la màquina: un cronòmetre, una 

llanterna doble, una làmpada d’arc, un motor elèctric de corrent continu, una tau-

la de fusta, set pel·lícules de diversa duració, dues bobines desmuntables, un disc 

giratori, un simple i un doble bobinador, un setrill, una ampolla d’acetona, un 

pot de tinta, una caixa amb cristalls per anuncis, unes tisores, una cubeta i dues 

corretges de cuiro. Tot això per 10 ptes. setmanals fins al 31 d’octubre de 1915.

Aquest serà l’últim lloguer de la màquina, a partir d’ara se li donarà un nou 

ús fins que es canviïn les màquines del Teatre. El cinematògraf serà venut a peces 

a partir de 1932. Aquest negoci, que s’havia fet famós fins i tot fora de la ciutat, 

s’havia acabat. Ara començava una nova època.
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Els intel·lectuals i el cinema cap al 1918

El cinema s’havia consolidat com a entreteniment per al públic. En canvi, 

per alguns intel·lectuals, –amb honroses i significades excepcions, com la d’Adrià 

Gual– havia passat de ser un invent nou i interessant a ser immoral i perniciós, 

especialment per als intel·lectuals catalans del Noucentisme. Reus no va ser cap 

excepció i la Revista del Centre de Lectura va reflectir aquesta enemistat entre la 

intel·lectualitat i el cinema comercial que es projectava a les pantalles reusenques. 

Així, amb motiu de l’estrena a Reus d’El Alcalde de Zalamea –realitzada per Adrià 

Gual i Enrique Jimenez– Josep Roura escrivia a la Revista el gener de 1922 l’arti-

cle «Les falsetats del cine», en el qual feia una clara diatriba al cinema comercial, ja 

que els empresaris només «procuren satisfer els dalers del públic, donant-li lo que 
més plaer li produeix, atentes solament a llur negoci». El cinema que es projecta a 

Reus és per a ell falsejador de la història, de la literatura, de la qual pren els argu-

ments i només reflecteix les baixes passions. Aquesta crítica també era extensible 

a la programació del Teatre Bartrina, que no diferia gaire de la resta de cinemes 

de Reus, atès que durant aquests anys molts dels films estrenats són plagis de 

novel·les famoses com Yo acuso, Los miserables, El Conde de Montecristo o Los 
tres mosqueteros, aquests dos últims projectats per capítols, tots de 1921-1922. 

Tot i així, escriu que el cinema pot ser «un bon instrument de cultura», definint 

com hauria de ser aquest cinema: «Ens referim, naturalment, al cine que parla a 
l’esperit i a la intel·ligència; al cine que ens permet la contemplació de la Natura, 
quelcom velades les seves infinites belleses, però amb prou relleu per a produir una 
forta i agradosa sensació; al cine que ens permet tenir una imatge prou exacta de 
terres llunyanes, plenes de misteri per a nosaltres, pobres desterrats en un de tants 
pobles del món; al cine que ens deix la recança i fins el dolor de què les ombres del 
Partenón, de les Piràmides, de Nötre-Dame, de Jerusalem..., no es facin tangibles, 
no les poguem admirar amb tota llur grandesa, no les poguem besar; al cine que 
deix veure els delicats amors dels ocells i de les plantes i moments de la vida de 
tants éssers lliures en la forest, en el fons de les aigües, fins en la sang de les nostres 
venes». Tota una declaració poètica d’allò que hauria d’ésser el cinema cultural, a 

la que s’uneix una petició a les autoritats públiques perquè ajudin a sensibilitzar 

la població i a projectar aquesta classe de cinema. És, a més, la descripció exacta 

de les sessions de cinema instructiu promogudes pel Centre de Lectura al Teatre 

Bartrina.

El cinema com a complement d’altres actes

Abans que sorgís la idea de les sessions de cinema instructiu, aquest era con-

siderat en ocasions un excel·lent complement d’altres actes que tenien un marcat 

caràcter educador i cultural, principalment de conferències. La primera conferèn-

cia amb projeccions es celebrà el maig de 1916. R. Miquel i Planes s’ofereix per 

dissertar una conferència amb projeccions i la Junta acorda acceptar l’oferiment. 

La idea no era nova, el Centro Católico ja havia ofert una conferència del Dr. Valls 

sobre els sants llocs en què es projectaren vistes.

Les sessions puntuals de films són una altra de les manifestacions de cine-
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ma instructiu. Així, el 1917, en plena Primera Guerra Mundial, J. Triana ofereix 

gratuïtament al Centre de Lectura Les armees alliees en Orient sobre el desenvolu-

pament de la guerra al front Oriental. La Junta accepta l’oferiment i programa la 

sessió pel març al Teatre en «sessió dedicada exclusivament als socis del Centre».

Fins i tot després que es comencés a parlar de cinema instructiu encara 

s’intenten fer actes en els quals el cinema és present amb un caràcter cultural i 

educatiu. Un exemple el trobem el juny de 1926 quan es programen una sèrie 

de conferències, preparades el desembre de 1924, sobre el descobriment de la 

tomba de Tutankamon. El president del Centre, Pau Font de Rubinat, es posa en 

contacte amb el duc d’Alba, president del Comitè Hispano-anglès, perquè els fa-

ciliti les pel·lícules sobre el descobriment de la tomba i aquest accedeix al prec. El 

març de 1925 es fa públic mitjançant un petit comentari a la Revista del Centre de 
Lectura que es faran les conferències i que s’estan fent les gestions oportunes per 

projectar els films sobre el descobriment. Al principi de 1926 encara no hi havia 

res en concret. Finalment, el juny de 1926 es sap que les pel·lícules no es podran 

projectar i es decideix passar unes diapositives el 25 i 30 de juny.

Les seccions també organitzaven actes al Teatre en què el cinema era present. 

El 4 i 11 de febrer de 1927 la Secció Excursionista celebra dues sessions de cine-

ma esportiu amb La conquesta dels cims i Les meravelles de l’esquí. Novament, el 

1930 organitza una sessió de cinema a benefici dels Minyons de Muntanya amb 

Excursió del Great Zeppellin, Expedició al Sàhara i Tragèdia de l’Everest.

El cinema instructiu

Les primeres sessions de cinema instructiu començaren el 1923, però po-

dem considerar com a origen d’aquestes sessions les projeccions benèfiques de 

1908, segons podem despendre de les paraules d’Evarist Fàbregas, president del 

Centre de Lectura, escrites per als socis: «A fin de que los espectáculos que se dán 
en nuestro Teatro tengan el carácter instructivo y bienhechor que corresponde al 
Centro de Lectura, se organizaron para los jueves por la tarde, y se están celebran-
do con general aplauso, unas sesiones de cinematógrafo en obsequio á los niños y 
niñas de las Escuelas Públicas y de la Casa de Caridad de esta ciudad». Les parau-

les denoten que les sessions enlloc de ser benèfiques eren instructives.

La idea de fer cinema instructiu es discuteix per primera vegada en una reu-

nió de la Junta Directiva el 24 de març de 1914. Una comissió formada pels Srs. 

Borràs, Ferraté, Martin i Piñol demanà a la Junta que es condicionés la màquina 

de cinema del Centre per poder fer «sesiones con peliculas instructivas ...[o] con-
ferencias con proyecciones». La Junta acordà que la comissió esbrinés les despeses 

d’aquestes modificacions i presentés un pressupost. Les modificacions essencials 

eren un transformador nou i la instal·lació elèctrica adequada. Segons els pres-

supostos presentats per Antonio Fernández de Reus i José García de Saragossa, 

costava entre 130 i 225 ptes. El projecte es va rebutjar i el 8 de maig es parlà amb 

la comissió de vendre la màquina, que finalment es llogà l’any següent.

De totes maneres, les sessions es posaren en pràctica el 6 d’abril de 1923 

com a part dels actes culturals que es realitzaven els divendres a les 10 de la nit. 

Prèviament, l’1 d’abril es publicà un anunci a la Revista del Centre de Lectura en 
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què es demanava als socis que acreditessin la seva condició de socis per gaudir de 

preferència, ja que eren actes públics. Però aquestes sessions eren el complement 

d’alguna conferència adient a la pel·lícula que es projectava. En les dues úniques 

sessions que apareixen a la revista el 1923 els films són el complement d’una 

conferència sobre l’esporga de l’olivera i «El problema hidro-eléctrico en Cataluña 

y los Bancos». Aquestes sessions, tot i ser anomenades de cinema instructiu no 

són gaire diferents de les conferències amb projeccions abans esmentades.

Al final de 1923 la Junta del Centre anuncia a la revista el programa de vet-

llades culturals per a 1924 al Teatre. L’anunci inclou sessions de cinema instructiu 

entre conferències i concerts tots els divendres des del 18 de gener. Només es ce-

lebraren tres sessions: el 25 de gener, el 8 de març i el 15 d’abril. A diferència de 

les sessions de 1922, aquestes només projectaren films documentals i no es van 

fer conferències. Havien nascut les veritables sessions de cinema instructiu. 

Segons les cròniques dels diaris, les sessions foren molt ben rebudes i con-

corregudes, malgrat el seu caràcter experimental. Tot i això, sembla que cada 

nou curs o cada nova Junta del Centre es plantejava fer o no sessions de cinema 

instructiu. Així, el 14 d’octubre de 1924 s’acorda, dins el programa de tasques 

culturals a portar a terme durant el 1924 al Teatre, fer cinema instructiu, i per 

això Navàs «s’ofereix per a fer gestions prop de cases que trafiquin amb pel·lícules, 
a fi de confeccionar alguns programes». Es torna a parlar de les sessions el 16 de 

desembre i es vol «nomenar una comissió que es cuidi d’aquest afer», però no es 

concreta res, i fins al final de 1924 no es troba una casa disposada a facilitar ma-

terial documental al Centre. És la Casa Gaumont, que «ofereix material de cinema 
instructiu al preu de dos cèntims metre». Només una sessió consta en la Revista 
del Centre durant el 1925. 

El febrer de 1926 la Junta del Centre de Lectura discuteix realitzar sessions 

de cinema instructiu al Teatre Bartrina i s’acorda de fer-ne «tots aquells divendres 
que no hi hagi conferència o algun acte cultural». Tot i que no queda cap constàn-

cia documental d’aquestes sessions ni de les següents (1927, 1928, 1929, etc.) 

sembla que es van fer de forma continuada. Tot sembla indicar, però, que cap al 

1934 foren interrompudes, perquè a la reunió de la Junta Directiva del Centre 

del 29 de gener de 1935 es parla «de projectar pels socis unes sessions de cinema 
instructiu i s’acorda que quan vingui a Reus en Colomines de la Casa Filmofono 
de Barcelona se n’hi parli per tal de que prepari uns programes i poguer començar 
tot seguit». Finalment, les sessions es posen en marxa el febrer de 1925 i se’n fan 

tres, encara que es parla de les dificultats de trobar pel·lícules adients a la Junta 

del Centre. En aquesta mateixa reunió es comenta fer cinema per als infants, tot 

i que no es concreta res. A partir d’ara i fins a després de la Guerra Civil no se’n 

tornarà a parlar o no hi ha cap referència de cinema instructiu.

El cinema mut professional. Els anys 20

El Teatre no va veure una programació estable de cinema professional mut 

fins a la seva inauguració com a Teatre Bartrina. Llavors el cinema era alguna cosa 

més que una simple novetat o atracció, era un dels espectacles més importants 

de la ciutat i l’empresa d’Evarist Fàbregas, que regentava el Teatre, amb bon ull 
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comercial, no va poder resistir-se a fer cinema de forma regular. 

Evarist Fàbregas havia guanyat el concurs d’arrendament del cafè i el Teatre 

el 1918, ja que era l’únic concursant. Les condicions foren molt bones per al 

Centre de Lectura: uns ingressos de 4.000 ptes. anuals i els beneficis del Teatre ce-

dits per Fàbregas. L’arrendament del Teatre es renovarà automàticament el 1923 

per 5 anys més, encara que amb unes petites diferències en les condicions: es po-

drà sotsarrendar el cafè i ja no havia de donar els beneficis, encara que l’empresa 

donarà unes 3.000 ptes. anuals que s’invertiran en millores de manteniment del 

Teatre. Entre les clàusules d’aquest nou arrendament figurava la prohibició de fer 

espectacles immorals segons consideració del Centre de Lectura, el pagament de 

tots els impostos i la cessió del Teatre per a actes de l’entitat. Durant una dècada 

el Teatre estarà dirigit per l’empresa d’Evarist Fàbregas, i serà en aquests anys 

quan el Centre obtindrà avantatges de l’empresa arrendatària, com la contracta-

ció d’un home per encarregar-se de la calefacció del Centre i del Teatre, una rebai-

xa als socis del Centre d’un 30 % en les entrades de cinema i varietats el 1923 i 

l’entrada gratuïta a membres de la Junta Directiva i llotja reservada, amb algunes 

excepcions. Tot i aquests avantatges, també hi van haver petits problemes, com la 

queixa per la quantitat d’anuncis col·locats a les parets del Centre, el 1924.

Les primeres sessions habituals de cinema professional al Teatre Bartrina 

es feien una mica tard. Els altres teatres de Reus ja feia temps que projectaven 

cinema i, fins i tot, hi havia dues sales dedicades únicament a aquest nou espec-

tacle: la Sala Reus i el Kursaal. A més, durant aquesta dècada el cinema canvià 

força, els films s’allarguen i les varietats van desapareixent paulatinament dels 

espectacles cinematogràfics. Cada cop més el cinema deixarà de ser un espectacle 

de fira per convertir-se en un espectacle en sí mateix, amb diverses projeccions i 

actuacions en els intermedis. Els xarlatans o explicadors aniran desapareixent, i 

les projeccions es fan amb acompanyament musical de piano o una petita forma-

ció musical, tercet o quintet. En aquest context el Teatre anunciava les projeccions 

cinematogràfiques com a cinema i varietats, i sovint les pel·lícules s’acompanyen 

de cançonetistes, clowns, cupletistes, dansaires, troupes, il·lusionistes, ventrílocs… 

Aleshores el cinema es feia els dissabtes a la nit i els diumenges a la tarda, i el preu 

de l’entrada anava de 1,25 ptes. a 1,50 ptes. encara que a finals de la dècada una 

entrada podia arribar a costar 10 ptes. A la pantalla es veien les grans estrelles de 

Hollywood com Chaplin, Max Linder, Douglas Fairbanks, Raquel Meller, Jackie 

Coogan, Harold Lloyd, John Barrymore, Rodolfo Valentino, Lilian Gish, Greta 

Garbo, Gloria Swanson, Mary Picford o Imperio Argentina. Entre la programació 

destaca la projecció per episodis de Búfalo Bill, el 1920; El Conde de Montecristo, 
el 1921 i Don Juan conquistador, el 1922; i l’entusiasme pels curts còmics de Max 

Linder, Limonel, Fatty i Charlot, entre altres. Els grans esdeveniments cinemato-

gràfics són l’estrena de La sardanista, d’Alfons Roure, la primera pel·lícula muda 

amb subtitols en català, el 1922 i l’estrena d’El chico, de Chaplin, que aconseguí 

projectar-se quatre dies seguits (del 7 al 10 de desembre de 1922) amb preus 

especials. També destacaren Yo acuso, La pecadora, Intolerancia, de Griffith i Los 
tres mosqueteros, el 1921; Fieras humanas, el 1922; Juana de Arco i Nanouk el es-
quimal, documental pioner de Flaherty, el 1923; Violetas Imperiales, el 1924; Un 
yanqui en la corte del rey Arturo, part de Los Nibelungos i La pimpinela escarlata, 
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el 1925; Alas de juventud, Currito de la Cruz, Quo Vadis?, El prisionero de Zenda, 

La Dama de las Camelias i Fausto, el 1926; La malcasada, el 1927; El negro que 
tenia alma blanca, El circo, Amanecer, El hijo del Caíd i Águila Negra, el 1928 i 

La mujer divina, Alas i La hermana San Sulpicio, el 1929. Però encara el cinema 

estava supeditat al teatre, que era el rei de la programació.

Com a fets especials cal destacar l’estrena del film local Reportaje cinema-
tográfico de Reus, el novembre de 1925, produït per Emerita films. El seu origen 

rau en la celebració de l’Exposició de les Aplicacions de l’Electricitat a l’Agricultu-

ra, però va ser un veritable escàndol en tota la ciutat i un desastre econòmic per a 

la productora. Els diaris de l’època criticaren la mala qualitat fotogràfica, la falta 

d’alguns llocs representatius de Reus i el mal reflex de l’Exposició. 

Entre les novetats tècniques cal destacar la de 1924, quan es va fer un pri-

mer intent de cinema tridimensional amb ulleres amb Plastigrams, que va tenir 

el mateix o pitjor resultat que tots els altres invents del cinema en 3D dels anys 

seixanta. Tot i que els films en color ja eren habituals al principi del cinema amb 

el tintat o pintat a mà de les pel·lícules, el 1927 s’anuncia com una novetat la 

projecció de Miguel Strogoff, com a film amb escenes en color amb el sistema 

Pathé-color, un altre dels primers passos per fer les pel·lícules en color que encara 

tardaria una dècada en popularitzar-se.

El cinema sonor al Teatre Bartrina. Els anys 30

Però el més sorprenent del final dels anys vint al Teatre Bartrina fou l’anunci 

del Cinefon, el 1928. «Películas habladas. Reproducción de los movimientos y pa-
labras o música, impresionados conjuntamente, sin ningún Gramofon. El nombre 
del Dr. Lee de Forest perdurará unido al de los grandes genios, pues, debido a su 
talento y perseverancia, ha logrado resolver un imposible, o sea: hacer hablar al 
arte mudo. No se trata de una combinación entre un simple gramófono y la pelícu-
la; sino que gracias al invento de este sabio, consistente en una lámpara especial 
que transforma las ondas sonoras en lumínicas, se ha podido fotografiar los so-
nidos al tiempo de ser tomada la cinta y precisamente en una misma película, la 
cual, al ser proyectada, reproduce fielmente en la pantalla los movimientos íntima-
mente ligados a las palabras, ruidos o música, según el asunto de que se trate. La 
Empresa de este Teatro, sin reparar en sacrificios será la primera en Reus que po-
drá presentar esta maravilla a su distinguido público». El 1927 arribà a Espanya 

Lee De Forest, un enginyer nord-americà inventor del Phonofilm, que incorporava 

so fotogràfic. Durant un any va presentar per Espanya el seu invent mitjançant 

la projecció d’una sèrie de petits films i el randatge de curts còmics locals. En un 

d’aquests viatges presentà l’invent al Bartrina. El 1929 Forest abandonà Espanya 

després de vendre la patent a un empresari local. L’invent no va tenir èxit per la 

manca de preparació de les sales. Després vindrien altres sistemes sonors com el 

Fox Movietone, el Melodion, el Parlophone o el Filmofono. Al principi de la dècada 

dels anys trenta el cinema sonor estava totalment implantat i era una condició 

important per a la projecció dels films a totes les sales cinematogràfiques.

Al Bartrina la nova dècada començarà amb un canvi de direcció. El Teatre 

pesarà a mans d’Amadeu Trius, empresari del Teatre Fortuny. Els problemes amb 
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l’arrendament del Teatre d’Evarist Fàbregas es manifestaren per primera vegada el 

1927, quan el Centre va buscar, per augmentar els ingressos, la manera d’obtenir 

més diners per l’arrendament. El 1928 tornen a sorgir problemes per l’augment 

de l’assegurança a causa de l’adquisició d’una nova màquina de projeccions ci-

nematogràfiques. El 1929 el problema amb la instal·lació del teló metàl·lic acaba 

de precipitar els esdeveniments. L’empresa d’Evarist Fàbregas no pot fer front a 

la despesa i es busca un nou arrendatari. Durant pràcticament un any es prorro-

guen les negociacions amb Fàbregas per rescindir l’arrendament. El 6 de gener 

de 1930, en una emotiva reunió de la Junta Directiva del Centre de Lectura amb 

Fàbregas i Trius, es decideix convocar un concurs d’arrendament. El 21 de gener 

es resol a favor de Trius per 9.000 ptes. anuals. Amadeu Trius, que era aleshores 

l’empresari dels Teatres Fortuny i Circ, passava a dominar el món de l’espectacle 

a Reus. D’altra banda, cal destacar que els quatre concursants eren de Barcelona. 

Un d’ells es comprometia únicament a fer cinema al Teatre, i un altre era l’apode-

rat de la casa Gaumont, la més prestigiosa productora de cinema francès. 

El repte fonamental d’Amadeu Trius serà el cinema sonor. Justament un 

mes després de la signatura de l’arrendament sorgeix el tema. Un dels acords de 

l’arrendament havia estat que el Teatre Bartrina tingués la mateixa qualitat en els 

espectacles que el Teatre Fortuny, i com que al Fortuny ja s’havia instal·lat el cine-

ma sonor, es demana que es faci el mateix al Teatre Bartrina. Trius es compromet 

a posar-lo durant la temporada següent, després de les vacances d’estiu de 1930. 

S’implantà el Melodion, però no va ser el millor sistema, ja que era una versió 

espanyola dels sistemes sonors i no estava a l’alçada dels aparells dels altres 

cinemes de la ciutat. Un sistema que no es canviarà fins a la dècada dels anys cin-

quanta a causa dels diversos problemes que sofrí el Teatre i el Centre de Lectura.

Resolt aquest problema en sorgí un altre: l’impagament dels rebuts de l’ar-

rendament del Teatre, que s’agreuja amb el crac mundial de 1929 i la fallida 

del Banc de Reus. L’impagament acabarà als jutjats i el 1933 es rescindeix el 

contracte, tot i que aquesta decisió portà cua. Un dels problemes més importants 

plantejats a posteriori és el deute de Trius amb les distribuïdores cinematogràfi-

ques, fet en nom del Teatre Bartrina, i que sobrepassava les 1.000 ptes. Per soluci-

onar-lo, el Centre reté la màquina cinematogràfica fins al pagament del deute. La 

màquina restarà al Centre i el problema no es tancarà fins al gener de 1936 quan 

el president, Jaume Roig, es reuneix amb el delegat de la casa Paramount Films 

i els empresaris actuals del Teatre per solucionar el deute. D’aquesta manera, la 

Paramount accepta com a mínim 1.000 ptes. que pagarà l’empresari del Teatre, 

la meitat de les quals serà a compte del Centre. 

Al final de l’estiu de 1933 es resol el nou concurs d’arrendament. Només 

es presenta una oferta, signada per Ricard Casas, Eduard Salvat i Andreu Mas, 

que no s’ajustava a les bases. En aquest moment s’obre un període incert en la 

direcció del Teatre a causa d’una situació econòmica molt complicada per la crisi 

mundial. Al final de 1933 Josep Banús i Josep Miquel –molt lligats al món inte-

lectual local– tenen l’explotació del Teatre, però al final de 1934 té unes pèrdues 

de 5.000 ptes. i la situació continua empitjorant, fins a la seva incautació per part 

de la Confederació Nacional del Treball, el setembre de 1936. Les relacions amb 

els nous gestors canviaran considerablement, encara que manifesten el seu com-
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promís per respectar els acords amb el Centre de Lectura, però la Guerra Civil 

estava canviant-ho tot. 

A la dècada dels anys trenta el cinema espanyol serà el gran protagonista 

de les pantalles del Teatre, tot i que els problemes relacionats amb els empresaris 

arrendataris fan que les representacions teatrals tinguin més importància que les 

projeccions cinematogràfiques. El programa normal es consolida amb dos films, 

noticiari i dibuixos animats i desapareixen les varietats, tot i que en els intermedis 

encara es fan actuacions musicals. Amb aquest panorama al Bartrina es veuran 

films importants: El cameraman, el 1930; El ídolo de Broadway, el 1932; Don 
Quintín el amargao, Las cuatro hermanitas, El negro que tenía el alma blanca i 

Patricio miró una estrella, el 1935, i La hija de Juan Simón, La dolorosa, La vida 
privada de Enrique VIII i Currito de la Cruz, el 1936. Una programació que, 

comparada amb la de la dècada anterior, és poc destacable fins al 1935, com 

afirmaven algunes crítiques periodístiques el 1932. Els possibles problemes fi-

nancers de les empreses que regentaren el Teatre fins al 1934 van provocar que 

durant aquests anys el cinema projectat fos escàs o de poca importància. Malgrat 

això, la pantalla del Teatre Bartrina va veure les últimes actuacions d’algunes 

estrelles del cinema mut: John Barrymore, Pola Negri, Clara Bow, Emil Jannings, 

1. Els actors de cinema amateur de la 
pel·lícula El abrigo de pieles (1944).
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Lionel Barrymore, Buster Keaton, Mary Pickford i Lilian Gish. També l’aparició 

de les noves estrelles del cinema sonor: Lon Chaney, John Gilbert, Greta Garbo, 

Barbara Stanwyk, Marlene Dietrich, Gary Cooper, Al Johson, Claudette Colbert, 

Carole Lombard, Joan Crawford i Katherine Hepburn.

Durant la Guerra Civil, tot i la socialització del Teatre, es continua fent cine-

ma, encara que la majoria dels films es programen conjuntament amb el Kursaal, 

la Sala Reus i el Monumental. Entre els films destacats trobem La isla del Tesoro, 

Morena Clara, La verbena de la Paloma, Sombrero de copa i Nobleza Baturra.

Finalment, el bombardeig del Centre de Lectura, el 1937, va fer que el Teatre 

tanqués les portes. Tardarà a tornar-les a obrir, ja que el 1939 la situació política, 

social i cultural de Reus serà molt diferent. Començava una nova etapa.

El cinema amateur al Teatre Bartrina

A cavall entre les dues dècades es produeix un fet força interessant per a la 

història del Teatre. El Teatre Bartrina algunes vegades ha aparegut en films, una 

d’elles dins un film amateur, El abrigo de pieles, de 1944, de Joan Torrents i Josep 

Busquets. Ells foren els pioners del cinema amateur reusenc i, per tant, és interes-

sant parlar d’ells i de la seva organització sorgida dins el Centre de Lectura l’abril 

de 1936. En aquests anys es plasmà una idea que es treballava des de 1935 i que, 

com a grup dins el Centre de Lectura, durà pocs mesos, fins a l’esclat de la Guerra 

Civil. Un grup d’afeccionats creà l’Agrupació de Fotografia i Cinema Amateur del 

Centre de Lectura, dins la Secció de Ciències Exactes Físiques i Naturals. Només 

va poder fer un film, Assaig, i dues projeccions públiques a la Sala de conferèn-

cies del Centre de Lectura. Durant la Guerra Civil Joan Torrents i Josep Busquets 

realitzaren Pasita Tomàs i el gàngster, –és l’actriu nena que actuà a la ciutat durant 

la guerra– i el 1944, El abrigo de pieles, en el qual apareixia el Teatre Bartrina. 

Aquest film va anar al Concurso Nacional Amateur de Barcelona, on va obtenir 

el premi a la millor interpretació femenina. Aquesta fou l’efímera trajectòria del 

primer grup de cinema amateur del Centre de Lectura.

El cinema després de la Guerra Civil. Dels anys 40 als 60

Després de la Guerra Civil el Teatre Bartrina va ser el local cinematogràfic 

de Reus que més tardà a obrir de nou les portes. Cap al final de 1942 s’anuncia 

que l’Obra Social de Educación y Descanso està preparant el Teatre per tornar a 

obrir-lo al públic, instal·lant un nou equip de projecció. Així, obrirà el 6 de març 

de 1943, i estrena el film de Cifesa La condesa María, que es complementa amb 

la reestrena d’Escuadrilla del Pacífico. Entre 1942 i 1948 el Teatre és dirigit per 

Educación y Descanso. L’abril de 1948 el Teatre torna al Centre de Lectura, que 

ràpidament es posa mans a la feina per arrendar-lo. Tot i que les negociacions 

per signar el contracte d’arrendament s’allargaran tot un any, des del principi de 

1948 s’adjudica l’arrendament del Teatre a Joaquín Sugranyes Roig, empresari 

local, que l’explotarà fins a l’abril de 1949. José Llombart Juampere signa un nou 

contracte d’arrendament del Teatre per 2.500 ptes. mensuals.

En aquests anys, el cinema serà una part molt important de la programació 
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del Teatre, ja que s’amplien els dies dedicats al cinema. Durant els primers anys 

les sessions es feien cada cap de setmana (dissabtes, diumenges i dilluns) i cap al 

final de 1944, gràcies a l’èxit de les temporades anteriors, s’amplien els dies d’ex-

hibició amb els dijous i divendres. La resta de la dècada es fan cinc dies de projec-

cions, però les sessions sovint es veuran interrompudes per les males condicions 

de la postguerra, bàsicament pels talls de subministrament elèctric. Així, el gener 

de 1949 la Junta Directiva del Centre de Lectura atén una petició de l’empresa del 

Teatre per tal de negociar un cupó especial de subministrament elèctric per a l’en-

titat per poder fer les sessions, ja que sovint s’havien de suspendre. L’altra gran 

novetat és la censura obligatòria per a tota projecció i el permís corresponent per 

a tot acte públic. Un fet que assumeixen amb normalitat tots els arrendataris del 

Teatre i persones vinculades al món del cinema de Reus.

Durant l’etapa d’Educación y Descanso la programació es nodria d’estrenes 

de films de la productora espanyola Cifesa fins al canvi de propietaris. De mica en 

mica, mentre el règim canviava de posicions polítiques en plena Guerra Mundial, 

la programació que Educación y Descanso oferia també variava. Bàsicament, sem-

pre va ser cinema espanyol però es complementava primer amb films alemanys 

i després amb nord-americans. Els canvis més sobtats es fan entre 1946 i 1948. 

Educación y Descanso s’uneix a la resta d’empresaris cinematogràfics de la ciutat 

(Kursaal i Sala Reus) per contractar conjuntament els programes i abaratir costos, 

i es va fer durant una temporada el mateix programa i es convertí en un cinema 

de reestrena. La tendència continuarà la resta de la dècada dels anys quaranta, 

fins i tot amb el canvi d’empresari, només amb estrenes o programes atractius per 

Nadal. En aquesta situació, la pantalla del Teatre Bartrina veurà films importants: 

Malvaloca, A mi la legión, Vidas cruzadas, La corona de hierro, Huella de luz, 
Ídolos, Búfalo Bill i Eloisa está debajo del almendro, el 1943; Tú y yo, Pinocho, El 
vaquero y la dama, El libro de la selva, Las aventuras del barón de Muchausen, El 
clavo, El ladrón de Bagdad i Tuvo la culpa Adán, el 1944; La jungla en armas, La 
quimera del oro, Ella, él y sus millones, Inés de Castro i El cuarto mandamiento, el 

1945; Lo que piensan las mujeres, Navidades en julio, Garbancito de la mancha i 

Sucedió mañana, el 1946; Guadalcanal, Casablanca i Laura, el 1947 i Solo se vive 
una vez, El sargento York, 30 segundos sobre Tokio i La señora Miniver, el 1948.

Entre les projeccions destacades dels anys quaranta cal mencionar Pinocho 

i La ciudad soñada, ambdues de 1944. Pinocho va destacar perquè es col·locà un 

gran cartell encunyat a l’entrada del carrer Major que cridava molt l’atenció del 

públic i perquè es celebrà una sessió especial per als nens dels asils i col·legis de 

la ciutat. L’altra projecció destacada, La ciudad soñada, projectada al juny, era un 

film alemany i va ser el primer en color que es projectà al Teatre Bartrina, quan ja 

havien passat molts anys de l’estrena dels primers films en color.

La dècada següent no començà millor. L’agost de 1950 arriba una noti-

ficació del Banc de Bilbao amb l’embargament dels béns de l’arrendatari del 

Teatre, Josep Maria Llombart. Tot i això, ell i la seva empresa continuarà amb 

l’arrendament del Teatre que es prorrogarà en successius contractes el 1953 i el 

1958. L’empresa arrendatària passarà durant aquesta dècada de pare a fill, de 

Josep Maria Llombart Juanpere a Josep Llombart Feliu, i els altres socis seran la 

família Sugranyes. Normalment, en cada nou contracte milloren les condicions a 
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favor del Centre de Lectura, que passà de les 3.000 ptes. inicials a les 4.000 ptes. 

mensuals de l’últim. A banda dels moments en què s’ha de tractar el nou arrenda-

ment, els assumptes que la Junta Directiva del Centre tractà sobre el Teatre seran 

les despeses per a les millores que habitualment traslladava l’empresari del Teatre: 

nous cortinatges, el 1951; la nova caldera, el 1951-52; l’apropiació del piano del 

Centre de Lectura, el 1953, i l’estat de conservació dels seients, el 1953.

En la programació cinematogràfica, continuarà la tendència de la dècada an-

terior: una programació de reestrenes, i les poques estrenes importants es progra-

men en funció dels altres cinemes de la ciutat com l’estrena de Belinda, el febrer 

de 1950; Catalina la Grande, la temporada 1951-52; Oliver Twist, el 1952; El 
silencio es oro, el 1953 i Esa pareja feliz, el 1954. Només hi haurà una excepció 

durant la temporada 1954-1955 per l’abundància d’estrenes a l’Estat espanyol.

Durant aquesta dècada es projecta quatre dies a la setmana, de divendres 

a dilluns. Només entre 1950 i 1952 es van reduir les sessions als dissabtes, 

diumenges i dilluns. En general, aquestes sessions consistien en un programa 

doble (dos films) de reestrena amb els seu noticiari (NO-DO) i dibuixos animats. 

Entre els films més destacats hi trobem El tesoro de Sierra Madre, El vaquero y 
la dama i Los Blanding ya tienen casa, el 1950; Cayo largo, Intermezzo, Sudán, 

La vida íntima de Julia Norris i Que el cielo la juzgue, el 1951; Los siete niños 
de Ecija, el 1952; Yo confieso, El manantial, Lo que el viento se llevó, Horizontes 
lejanos, Crimen perfecto, Cautivos del mal, Mogambo, Martín el gaucho, El invisi-
ble Harvey i Un americano en París, el 1955; Los caballeros las prefieren rubias, 
Sabrina, Música y lágrimas, La mujer y el monstruo, Raíces profundas, Cuando 
ruge la marabunta, La nave de los condenados, La condesa descalza i Historias 
de la radio, el 1956; Siete novias para siete hermanos, Caravana de mujeres, La 
ventana indiscreta, El mayor espectáculo del mundo, Picnic, Siete mujeres, Locuras 
de verano, Si Versalles pudiese hablar, Mundo del silencio i Atormentada, el 1957; 

El último cuplé, Orgullo de raza, Notre-Dame de París, Las diabólicas, El piyayo, 

Calabuch, Johnny Guitart, La violetera, Orient expres i Sissí, el 1958 i La ley del 
silencio, Las chicas de la Cruz Roja, Atrapa a un ladrón, El príncipe y la coris-
ta, Hoguera de odios, Mi hermana Helena, Los sobornados, Papá piernas largas, 
Tierra de faraones i Ellos y ellas, el 1959.

Entre els fets destacats trobem la sessió especial de l’1 d’abril de 1951, 

commemoració del final de la Guerra Civil del Frente de Juventudes, en la qual es 

projectà Harka. També cal destacar l’estrena de Los hijos no se venden el novem-

bre de 1954. L’èxit de públic obligà a projectar-la set dies consecutius. També es 

fan millores tècniques, com el canvi de projector al principi dels anys cinquanta, 

posant una OSSA, una de les millors màquines del moment; l’estrena de noves 

llanternes el 1957, que van millorar la nitidesa de la imatge i les primeres projec-

cions en cinemascop, l’agost de 1957, amb La chica del río i Los enamorados.
En la dècada dels anys seixanta no es produeixen gran canvis. El contracte 

d’arrendament es prorroga el 1961, 1964 i 1967 a favor de Josep Llombart Feliu, 

amb augment dels preus mensuals. Només hi haurà problemes amb l’arrenda-

ment del cafè per les males relacions entre els arrendataris del Teatre i els sotsar-

rendataris del cafè, que resol la Junta Directiva cap a finals dels anys seixanta.

Respecte a la programació, la dècada comença amb la mateixa tendència 
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que la dècada anterior, un cinema de reestrena quatre dies a la setmana, de diven-

dres a dilluns. La situació canvia el 1962, amb la projecció de cinema d’estrena, 

tot i que el 1963 es combinen estrenes amb la típica programació de dobles films 

de reestrena. El 1966 el Teatre Bartrina comença a notar la crisi del sector cinema-

togràfic i es suprimeix la sessió dels dilluns, i s’introdueixen reposicions de films 

clàssics. En aquests anys es pogueren veure Como casarse con un millonario, Mi 
tío, Gigi, Veracruz, El puente sobre el río Kwai, Ahí está el detalle, Con la muerte 
en los talones, El largo y cálido verano, El diario de Anna Frank i Horizontes de 
grandeza, el 1960; La gata sobre el tejado de zinc, El hombre que sabía demasiado, 

Como un torrente, Los dientes del diablo, Los que no perdonan, No os comáis las 
margaritas, Al este del edén, Las noches de Cabiria, Drácula i Psicosis, el 1961; 

Los tramposos, El bolero de Rachel, Sed de mal, Una cara con ángel, Vacaciones en 
Mallorca, Mesas separadas, La hija de Juan Simón, La colina del adiós, La chica 
de la maleta i Pero ¿quién mató a Harry?, el 1962; El manantial de la doncella, 

Los cuatro jinetes del apocalipsis, La humanidad en peligro, Salvatore Giuliano, 

El cabo del terror, Espartaco, Dulce pájaro de juventud i El último tren a Gun Hill, 
el 1963; Desayuno con diamantes, Pijama para dos, Los pájaros, El buscavidas, 
Charada, Gerónimo, El apartamento i El profesor chiflado, el 1964; Confidencias a 
medianoche, Raíces profundas, La tentación vive arriba, La isla desnuda, La caída 
del imperio romano, La noche de la iguana, Las minas del rey Salomón i Sandokan, 
el 1965; Cantando bajo la lluvia, Moulin rouge, Winchester 73, El premio, Teléfono 
rojo, volamos hacia Moscú, El salvaje, Por un puñado de dólares i Mary Poppins, 
el 1966; Candilejas, Tabú, La espía que surgió del frío, María Rosa, Cómo matar 
a su propia esposa, La muerte tenia un precio i Zorba el griego, el 1967; 7 días 
de mayo, Licencia para matar, El Dorado, Lawrence de Arabia, El indomable i El 
mestizo, el 1968; i De aquí a la eternidad i La caza, el 1969.

Al final de la dècada dels seixanta s’apuntava una crisi que esclatarà en tota 

la seva dimensió al principi dels setanta, pero això ho veurem més endavant. 

Abans de continuar l’evolució del cinema professional, hem de tornar enrere per 

veure l’evolució de l’altre cinema que es projectava al Teatre Bartrina.

La lenta represa del cinema cultural després de la Guerra Civil

El 1948, amb la reobertura del Centre, es tornen a programar actes culturals 

i el cinema torna a ser el complement ideal, però sovint les activitats amb projec-

cions cinematogràfiques es fan a la Sala d’Actes del Centre i no al Teatre. Entre 

les activitats cinematogràfiques que sí es van celebrar al Teatre hi trobem la sessió 

de cinema del 13 de juny de 1949 amb films sobre l’aviació, dins els actes de 

celebració del 90è aniversari de la fundació del Centre de Lectura i l’estrena del 

NO-DO Alto Pirineo, amb gran èxit de públic, el 1959, dins el Festival del Teatre 

Bartrina amb motiu del centenari de la Secció Excursionista (1859-1959).

Després de la Guerra Civil el Centre de Lectura torna a reprendre les sessi-

ons de cinema instructiu, ara anomenades cinema documental al Teatre Bartrina. 

Les primeres sessions es dugueren a terme el gener i febrer de 1949 amb un pro-

grama de pel·lícules enviades pel Consolat anglès a Barcelona. Aquesta serà la 

diferència essencial de les sessions d’abans de la Guerra. Ara el cinema instructiu 

es converteix principalment en cinema d’ambaixada, igual que faran altres enti-
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tats després com el Cineclub del Reus Deportiu en els seus inicis.

Als anys quaranta, però, la projecció d’aquest cinema tindrà problemes. 

Un d’ells, la restricció de la llum, és conseqüència lògica de la postguerra. El 

març de 1949 s’escriu al Consolat anglès per dir-li que no enviés, de moment, 

més pel·lícules «por razón de las restricciones eléctricas». L’altra problema serà 

la censura. El novembre de 1949 es prohibeix la sessió de cinema que s’havia de 

celebrar el dia 18 perquè no «llevan autorización de la Censura Nacional», ja que 

les pel·lícules de les ambaixades no havien passat aquest tràmit obligatori per al 

cinema que es projectava a Espanya. Tot i això, es segueix fent cinema documental 

el 1950, regularitzant-se la situació a finals d’any, després d’una reunió amb el 

governador civil, en la qual reben les autoritzacions pertinents del delegat de Edu-

cación Popular per fer aquest cinema de forma gratuïta tots els tercers divendres 

de cada mes. D’ara en endavant el cinema instructiu es converteix en un fet habi-

tual durant cada temporada un divendres de cada mes. A partir de 1954 aquestes 

sessions es passen al dijous per conveniències de l’empresa del Teatre Bartrina i, 

durant el 1960, se celebren dues sessions cada mes, tal com s’havia fet durant les 

Setmanes de Cultura Europea de 1959 que hem esmentat abans.

Fins al 1954, la Junta Directiva del Centre de Lectura és, en la majoria de 

vegades, l’encarregada de celebrar aquestes sessions. A vegades, alguna secció 

del Centre s’encarregava d’aquests programes, com la sessió del 16 de febrer de 

1951 organitzada per la Secció Excursionista, que contactà amb la companyia 

Enher per poder oferir Cuenca del Ribagorzana, desglossada en tres pel·lícules. 

Però en la majoria d’ocasions la Junta Directiva i el grup encarregat de fer les 

projeccions enviava una carta demanant pel·lícules als consolats o oficines de 

turisme. Entre les delegacions estrangeres de Barcelona o Madrid a les quals se’ls 

demanà pel·lícules hi ha Gran Bretanya (Consolat de Barcelona i Ambaixada), 

Estats Units (Consolat General i Casa Americana), Suïssa (Comissariat General 

de Turisme), Suècia (Consolat), França (Oficina de Turisme, Direcció General de 

Turisme i Consolat de Barcelona), Itàlia (Institut de Cultura) i Àustria (Oficina 

Nacional de Turisme). Un cop creat el Grup de Fotografia i Cinema Amateur del 

Centre de Lectura, el 1954 se li encarrega tirar endavant les sessions de cinema 

instructiu o documental, que ho farà fins a la seva dissolució.

Durant els anys cinquanta també sorgiren problemes. Entre 1956 i 1959 

les sessions es traslladen a l’Escuela de Maestría Industrial (actual Institut Baix 

Camp). No se’n saben les causes, només es parla que el Centre de Lectura no 

disposava d’un projector de 16 mm. El Grup de Fotografia i Cinema Amateur 

en demanà un a la Junta Directiva del Centre el 1956, però la seva adquisició es 

va retardar. El novembre de 1958 la Secció Excursionista demana amb urgència 

l’adquisició del projector «puesto que la mayoría de los socios no concurren a las 
sesiones por razón de celebrarse en la Escuela de Maestría muy separada del cen-
tro urbano». El problema es perllongà durant la major part de 1959, fins al 7 de 

setembre, quan el president anuncia a la Junta Directiva del Centre que, gràcies 

a les gestions fetes «todos los jueves tendremos sesión de cine en el nuevo salón 
de actos, en el cual se colocarán los bancos de la sala de conferencias además de 
sesenta butacas que la Escuela de Maestría ... prestará», però la màquina encara 

no va ser adquirida i no es comprà fins al març de 1962, quan, aprofitant un 

viatge a Andorra del president Enric Aiguadé s’adquirí el projector. Les sessions 
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de cinema documental ja havien tornat al Teatre Bartrina el 1960. Però aquestes 

duraren ben poc. Les experiències de les sessions de cinema amateur i d’altres 

activitats amb un projector de 16 mm deixat o propi a partir de 1962 fa que 

moltes de les activitats de cinema es facin als salons del Centre enlloc del Teatre, 

com les setmanes monogràfiques sobre cultures europees. Les sessions de cinema 

documental es traslladen a la seu del Centre de Lectura. Finalment, la creació del 

nou Cineclub sorgit a finals de 1968, la història del qual es comenta més enda-

vant, anirà eclipsant les sessions de cinema documental. El documental no podrà 

competir amb l’atractiu que suposaven les pel·lícules argumentals i sessions en les 

quals s’hi barrejaven cinema i protesta contra el franquisme, amb pel·lícules no 

comercials, pel·lícules prohibides, tertúlies i debats. Amb aquest cinema s’obria 

una nova etapa que venia impulsada pels nous aires culturals i socials que cor-

rien al principi de la dècada dels anys setanta. De tota manera, les sessions de 

cinema documental dels dijous es continuaren fent fins a la dissolució del Grup 

Fotogràfic i de Cinema Amateur del Centre de Lectura, però llavors aquest tipus 

de cinema s’havia convertit en un fet pràcticament puntual dins la programació 

cinematogràfica alternativa que feia el Centre de Lectura al Teatre Bartrina.

A banda de les sessions de cinema instructiu i documental que s’hi feien 

regularment, hi haurà una altra manifestació cinematogràfica puntual en la qual 

el cinema va ser el protagonista: l’antologia de cinema italià del febrer de 1960. 

L’antologia es programà a raó d’una carta del Consolat italià en què oferia l’an-

tologia al Centre de Lectura per fer-la el 15, 16, 22 i 23 de febrer, ja que formava 

«part d’un cicle o cues que segueixen diverses localitats». La Junta Directiva del 

Centre acceptà l’oferiment i encarregà al Grup Fotogràfic i Cinema Amateur la 

seva posada en pràctica. L’antologia era un repàs complert a la història del cinema 

italià des de 1896, amb un reportatge documental sobre el Papa Lleó XIII, fins a 

l’actualitat, amb Cuatro pasos por la nubes. Tot i la bona acollida de l’antologia, 

l’experiència no es repetí, suposo que per problemes d’infraestructura, encara que 

sí es repetiren alguns films com Las cuatro estaciones, el juny de 1961.

Moltes de les activitats que hem vist abans van ser encarregades al Grup de 

Fotografia i Cinema Amateur del Centre de Lectura. Un grup que naixia el febrer 

de 1954 dins la Secció Excursionista, en la qual restà fins al 1962, quan demanà 

el canvi per la Secció de Ciències Exactes. Aquest nou grup tindrà la fotografia 

com a eix principal, i així ho deixen ben clar a les cartes, com per exemple en 

l’enviada al president de la Secció Fotogràfica de l’Obra Sindical de Educación y 

Descanso de Vilanova i la Geltrú, el març de 1949, en la qual diu que la «Secció 
Excursionista del Centre de Lectura ha concebut una sub-secció que es dediqui 
exclusivament a la fotografia». Tot i això organitzà les sessions de cinema docu-

mental o instructiu, sessions esporàdiques de cinema amateur i creà un concurs 

de cinema amateur, encara que era un apèndix dins el concurs de fotografies re-

lacionat amb les roses, i les Setmanes de Cinema de Divulgació Científica (1969-

1982), en les quals es feien projeccions de documentals i conferències sobre te-

mes científics. Moltes d’aquestes activitats les feia a la Sala d’actes del Centre de 

Lectura, mentre que les abans comentades es van fer al Teatre Bartrina. L’aparició 

el 1969 del Cineclub restarà protagonisme cinematogràfic al Grup, que cada ve-

gada es dedicarà més a la fotografia i menys al cinema fins a la seva desaparició, 

a finals de la dècada dels anys setanta.
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El nou ambient cultural i el cinema

Dins aquesta nova etapa s’hi poden distingir dues èpoques segons la relació 

entre els intel·lectuals reusencs i el cinema, tal com podem veure a la Revista del 
Centre de Lectura. La frontera d’aquestes dues etapes està marcada pel naixement 

del Cineclub al Centre de Lectura. Fins al 1970 la presència d’articles que parlin 

de cinema és ben escassa. En ells veiem com reapareix una vella polèmica des-

fermada els anys vint i trenta vers el cinema; la polèmica de si el cinema és bo o 

dolent. Així, durant aquest període conviuen aquestes dues posicions. Una que el 

considera poc menys que vulgar i satànic, i una altra que lloa el bon cinema. 

En la primera posició trobem, a la Revista del Centre de Lectura, I-1953 l’ar-

ticle de J. Erre «Cine y deportes», del qual m’agradaria destacar les següents frases: 

«Cierto que [el cine] podría ser, que debiera ser fuente y vehículo de cultura; cierto 
que podría y debiera divulgar conocimientos de todo orden y de toda clase; cierto 
que podría y debiera llevar a cabo un apostolado de educación superior al libro, a 
la escuela y al teatro, pero cierto, ciertísimo, evidente, innegable que, en general, 
el cine es el fomento de la barbarie, de la incivilidad, de la inmoralidad, del error y 
de la ignorancia. [...] El daño que hace el cine a la juventud, en este país como en 
todas las latitudes, es inmenso e irreparable». L’exemple és, a més, una clara jus-

tificació del control cinematogràfic que la dictadura franquista va fer del cinema, 

control demanat per intel·lectuals propers a sectors intransigents del catolicisme, 

que sempre va condemnar el cinema com a eina demoníaca pervertidora de la 

gent, com el mateix Erre afirma una mica més endavant: «El gusto está tan perver-
tido que la gente llena los locales donde se exhiben cintas espectaculares, vulgares 
y ruidosas, no acudiendo, en cambio, a aquellas sesiones selectas, científicas, his-
tóricas, documentales o sencillamente instructivas que de cuando en cuando pueda 
organizar una entidad como nuestro Centro del Lectura». L’article també fa una 

petició al poder d’un cinema que ensenyi a la gent, que li ensenyi una cultura 

«suigeneris», i és, a més, una reivindicació de la tasca que el Centre de Lectura, 

amb les sessions de cinema instructiu, fa en pro de la cultura cinematogràfica i de 

l’encarrilament de la societat cap a paràmetres acceptables.

Enfront aquesta posició trobem gent com Armando Galán Moro que, en 

el seu article «Balmes, la filosofía y el cine», defensa el cinema comercial o, com 

el qualifica ell, «arte popular». Per a ell, el cinema «ha estado presente en todas 
nuestras actividades. Nos ha recogido la historia, los adelantos técnicos, sociales y 
políticos. Nos ha explicado la guerra, sus causas y consecuencias. Ha defendido el 
amor, la solidaridad y el trabajo. Ha unido los espíritus, ha hermanado las volun-
tades, ha sido el propagador de usos y costumbres. Y sobre todo, su ojo atento ha 
examinado al hombre y sus problemas”. Tot i això, com escriu José María Constantí 

i Cunillera en dos articles apareguts a la Revista del Centre de Lectura, hi ha un 

grup de gent que considera que el bon cinema s’ha deixat de fer al principi dels 

seixanta i que el bon cinema es feia en èpoques passades. I, finalment, ressalta el 

paper del cinema documental, eix de les sessions de cinema del Centre de Lectura 

en aquells moments al Teatre Bartrina. Un cinema documental considerat com la 

millor eina d’educació social i cinematogràfica de la gent.

Aquests articles ens serveixen per establir la posició d’alguns intel·lectuals a 

la dècada dels cinquanta i principi dels seixanta, però els articles sobre cinema en 
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una revista cultural com la Revista del Centre de Lectura eren escassos. Després, 

a partir de 1970, el panorama canvia i el cinema té una presència pràcticament 

constant gràcies a la gent del Cineclub amb el comentari de les pel·lícules que 

feien, però també amb articles d’opinió que reflectien una nova mentalitat vers el 

cinema: la mentalitat d’una nova generació de cinèfils en una societat canviant, 

una societat que veu com el moviment cineclubista català i estatal, en ple auge, 

converteix la visió del cinema per a la gent en una forma d’art i no només en un 

entreteniment, a la vegada que llocs de debat i d’oposició al règim. El Cineclub 

proporcionarà, en principi, dos canvis fonamentals: el cinema documental deixa 

de tenir la importància cabdal que havia tingut i es valorarà molt més la produc-

ció cinematogràfica actual. Ara, el cinema comercial també pot ser una eina cultu-

ral i d’instrucció –instrucció, principalment, cinematogràfica–. Tot i que demanen 

insistentment un cinema de qualitat enlloc del cinema que es veu habitualment a 

les pantalles de la nostra ciutat. Els punts de contacte entre la gent del Cineclub 

i la del cinema documental és la idea que el cinema pot ensenyar a la gent coses 

noves, nous mons i noves idees; que el cinema, documental o argumental, és, al 

cap i a la fi, una eina de cultura, i per tant tenen en comú la idea de difondre la 

cultura entre la gent de Reus.

El final del cinema professional al Teatre

El 1971 esclata la crisi que acaba amb la programació estable de cinema 

comercial al Teatre Bartrina i, amb el seu retorn, l’administració i explotació per 

part del Centre de Lectura. Aquesta crisi va unida a la de les explotacions cinema-

togràfiques de la ciutat. El cinema començava a ser ruïnós.

El 13 de juliol de 1971, Josep Llombart, aleshores arrendatari del Teatre, 

fa la primera oferta al Centre de Lectura per rescindir el contracte a canvi de 

l’adquisició de les màquines de projectar. No s’arriba a cap acord i l’oferta no és 

acceptada. El 14 de juliol de 1974 es tanca el Teatre amb la projecció de l’estrena 

d’Último domicilio conocido i Patrulla maldita, i Josep Llombart torna a plantejar 

la rescissió del contracte, formant-se una comissió per negociar-ho formada per 

Andreu Rodríguez, Xavier Vidal, Tomàs Barberà, Enric Roig, Ramon Gomis i 

Benet Oriol. Després de vuit mesos de negociacions i discussions de diverses op-

cions (compra de material, sotsarrendament, indemnització), totes rebutjades pel 

Centre, s’arriba a un acord el març de 1975: «Josep Llombart Joampere a partir del 
dia 26 de març rescindeix el contracte d’arrendament del Teatre Bartrina i ven al 
Centre de Lectura les màquines de projecció, altaveus, pantalla i tot altre utillatge 
[que havia estat instal·lat per Llombart que valorava la inversió en 600.000 ptes. 

segons consta a les actes de la reunió de la Junta Directiva del Centre de Lectura 

del 16 de juliol de 1974], perquè el Centre pugui continuar la insdústria cinema-
togràfica, pel preu de 200.000 ptes que el Sr. Llombart ja ha rebut». 

A la mateixa reunió s’acorda que des de l’1 d’abril de 1975, el Centre 

de Lectura, «com a propietari d’una indústria cinematogràfica en funcionament, 
l’arrenda a Joaquín Oliva Valls el qual haurà de satisfer totes les despeses d’elec-
tricitat, calefacció, impostos i totes altres relacionades amb la indústria arrendada 
i ptes. 4.800 anuals, com a participació a la prima d’assegurança d’incendi». En 
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realitat Oliva ja portava la gestió del Teatre des del Nadal de 1974 quan tornà a 

obrir amb De oriente a occcidente para matar i Los gallos de la madrugada. Amb 

ell, que llavors era el gerent del cinema Monterrosa, ja s’havia contactat el 1972 

per fer un avantprojecte de contracte d’arrendament que no va tirar endavant. En 

la nova etapa, que durarà tres anys, es projecten pel·lícules d’estrena els dissabtes 

i diumenges. Per Pasqua de 1978 es tanca la programació cinematogràfica del 

Teatre amb l’estrena de Los blancos colmillos de Alaska i El continente perdido. 

Al principi dels anys setanta la programació és similar a la de la dècada dels 

anys seixanta: films de reestrena i alguna reposició destacable. La qualitat dels 

films projectats va decaure molt, com per exemple, el 1970 es projectaren Los 
monstruos invaden la tierra o Santo contra Espectro. Títols semblants eren abun-

dants a la cartellera del Teatre Bartrina, encara que a vegades es programés algun 

bon film nou com Isadora, Adivina quien viene esta noche o El salario del miedo; 

o alguna reposició, tot i que de no gran qualitat, com Sissí emperatriz, Rebelión 
en la India o Drácula, príncipe de las tinieblas. La millor qualitat cinematogràfica 

l’oferia llavors la programació del Cineclub que havia començat el 1969.

Després de l’etapa de Joaquim Oliva el Teatre tornà a ser explotat directa-

ment pel Centre de Lectura. El 22 de desembre de 1977 s’acorda consultar als so-

cis per crear un patronat o comissió gestora a partir d’abril. L’1 d’abril el Centre 

de Lectura pren possessió de l’explotació del Teatre. El 28 d’octubre de 1978 es 

reemprenen les sessions cinematogràfiques, amb l’entrada pel carrer Major, cada 

dissabte i diumenge. La idea era convertir el Teatre Bartrina en un cinema d’art i 

assaig, segons la nova legislació aprovada, alternant projeccions en versió original 

amb films doblats al castellà, sempre amb la premissa de la qualitat. L’encarregat 

d’aquesta missió era Ramon Llop. Días tranquilos en Clichy estrena la nova etapa 

i la seva programació prometia molt amb films com En el nombre del padre, La ba-
talla de Chile, El halcón Maltés o El bosque petrificado. Aquesta fórmula mixta de 

cinema d’art i assaig i cinema actual va fracassar per les condicions econòmiques 

i de programació que imposaven determinades distribuïdores. Això explicala mix-

tura de títols de pel·lícules tan singular i contradictòria.

A partir del 20 de gener de 1978 els films projectats són reestrenes de films 

presentats al Teatre Fortuny. En aquells moments a Reus només hi treballaven 

dues empreses: La Soldevila –dels fills de Vila Cardona–, que portava el Fortuny 

des de feia molts anys, i Zúñiga, que explotava el Palace i el Monterrosa. Tot i això 

aquesta nova etapa porta títols com Investigación sobre un ciudadano libre de 
toda sospecha o l’estrena de La rabia, film català d’E. Anglada i M. Porter Moix. 

Però la rendibilitat econòmica no funcionava i la Junta Directiva del Centre de 

Lectura acorda crear una comissió de finançament del cinema integrada per J. M. 

Balañà, Antoni Aragonès i Pere Anguera. Tot i els intents d’aquesta comissió i del 

propi Centre de Lectura, al principi de 1979, el dèficit del cinema comercial al 

Teatre Bartrina és de 200.000 ptes. Finalment, l’explotació comercial del cinema 

al Teatre Bartrina s’abandonà quan finalitzà aquella temporada, tot i que al Teatre 

es continua fent cinema amb les sessions del Cineclub fins a l’actualitat, tot i el 

parèntesi de les temporades en què es tancà el Teatre per a la seva restauració.•
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El Cine-Club
del Centre de Lectura
(1969-1994)

Venanci Bonet

Trajectòria cinematogràfica del Cineclub

El 4 de desembre de 1969 es feia públic el naixement del Cineclub amb la 
projecció de Los olvidados (1950), de LuísBuñuel, presentada per Miquel Porter-
Moix. Aquest fet fou la culminació de l’esforç realitzat, enfront les condicions 
polítiques adverses, per un grup de persones interessades pel cinema amb ganes 
d’oferir alguna cosa més a l’espectador reusenc. Aquest grup de pioners estava 
format per Enric Roig, primer president del Cineclub del Centre de Lectura; Pere 
Prats, creador de l’anagrama del Cineclub; J. Ricart i Josep Borrell. 

En la primera època, el Cineclub es nodria, principalment, de dues fonts: el 
cinema d’art i assaig, nascut el 1967, i els lots de pel·lícules inèdites dels països 
de l’est d’Europa que tenia la Federació Espanyola de Cineclubs. Amb aquest 
material es van poder suplir unes mancances evidents en l’exhibició local. Amb 
això, l’espectador reusenc va poder veure els films més interessants del moment i, 
per primer cop, en versió original. 

Repulsió, de Roman Polanski; El jove Törless, de Volker Schlöndorff; El ser-
vent, de Joseph Losey; Hiroshima mon amour, d’Alain Resnais o el Cicle Ingmar 
Bergman, format per El setè segell, Maduixes feréstegues, El manantial de la don-
zella i Els qui combreguen; projectat a les darreries de 1970, són exemples de la 
primera font. Els films més importants de realitzadors com Milos Forman, Jan 
Nemec, Andrzej Wajda o Dusan Makavejev, en són exemples de la segona.

Juntament a aquestes dues fonts, les mostres del jove cinema europeu com 
la nouvelle vague francesa, el free cinema anglès, amb films com La solitud del 
corredor de fons o The Knack; les obres dels joves realitzadors italians com Marco 
Bellochio, Bernardo Bertolucci o Marco Ferreri; van ser possibles gràcies a la 
gestió del Cineclub i, fins i tot, la descoberta més profunda de l’anomenat nou 
cinema espanyol va ser realitat amb les obres d’un Saura, Berlanga o Summers 
que, si havien estat projectades a la nostra ciutat, ho van ser de tan mala manera 
que passaven desapercebudes. 

A partir d’aquesta primera aproximació es pot veure que una de les tasques 
principals que s’ha anat imposant el Cineclub és suplir la manca de visió artística 
dels empresaris locals, i així s’ha pogut conèixer, amb més o menys extensió, el ci-
nema més modern, que, per por a trobar-lo no comercial, ningú s’hi volia arriscar, 
i la bona acollida d’aquestes obres desmenteix la poca visió dels exhibidors. 
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Un altre objectiu ha estat el coneixement i estudi dels clàssics del cinema. 
En aquesta línia, una de les primeres fites fou la programació, el 1971, del Curs 
d’Història del Cinema-I, format per conferències que anaven destriant la història 
del cinema i que foren exposades per Miquel Porter-Moix i Miquel Montserrat, 
entre altres, amb projeccions cronològiques que abastaven des de films dels ger-
mans Lumière, Meliès, Eisenstein (amb la projecció clandestina d’El Cuirassat 
Potemkin, amb jugada de pell col·lectiva), Porter, Griffith i expressionisme ale-
many fins a una mostra del cinema cubà dels anys seixanta. Aquest curs, rigorós 
i exhaustiu, fou ben rebut. Els directors clàssics de cinema com John Ford, Alfred 
Hitchcock, Orson Welles o John Huston també han estat objecte de diversos ci-
cles. Tots els gèneres cinematogràfics, com l’històric de ficció-científica de la tem-
porada 1972-73 i l’exhaustiu-mostra de cadascun dels gèneres de la temporada 
1981-82, hi han estat presents. El 1979 el primitiu cinema català va ser l’objectiu 
d’un cicle, i el cinema underground, amb obres d’estrangers com Philoppe Garrel 
o catalans com Marcel Pey, ha estat present al Cineclub.

Les presentacions i col·loquis realitzats abans i després de les projeccions fo-
ren altres al·licients de les projeccions del Cineclub. Moltes pel·lícules eren intro-
duïdes per presentadors i acabades amb col·loquis, encara que aquesta pràctica 
s’ha anat abandonant durant les darreres temporades.

La temàtica dels films per fer possible un col·loqui ha estat un motiu per re-
alitzar un cicle. S’han fet cicles com «Protagonista: la dona», «L’home contra l’ho-
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me» o «Cinema i psiquis», tots en la temporada 1975-76, per canalitzar els proble-
mes i les inquietuds de la societat contemporània. Com a enumeració d’activitats 
cinematogràfiques, s’han fet cursets de formació cinematogràfica i de llenguatge 
cinematogràfic, normalment encarats al jovent. També s’han celebrat projeccions 
maratonianes, com les 6 hores de Cineclub, el 1974, o les 24 hores de Cineclub 
amb motiu del 10è aniversari.

Un altre objectiu del Cineclub ha estat, mitjançant les projeccions, fer-se 
ressò de la problemàtica política i social del nostre país i també a nivell interna-
cional. Moltes projeccions clandestines han fet conèixer diversos fets concrets: 
des de Nit i boira, de Resnais, on vam veure els horrors del camp d’extermini de 
Mauthausen; el Septiembre chileno, de Matteiard, on vam conèixer els fets de Xile 
del 73; la projecció de curtmetratges sobre la lluita contra el franquisme (Alto-
parlante, Vitoria, o les manifestacions de l’1 i el 8 de febrer de 1976) o el conei-
xement de la història de la revolució soviètica amb les obres cabdals d’Eisenstein 
fins a l’exposició de la repressió a Palestina. 

El cinema avantguardista també ha estat present al Cineclub. El 1979, les 
obres de Philippe Garrel o Marcel Pey van donar a conèixer un cinema d’impos-
sible exhibició pública a les sales comercials. En els darrers anys les obres de 
cinema independent han tingut el seu lloc en la programació. Qui hauria estrenat 
l’obra d’un Peter Greenaway, Jim Jarmusch o, més recentment, Lars von Trier 
o Takeshi Kitano? Els darrers anys també han estat un reflex puntual del cine-
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ma contemporani i, d’aquesta manera, és possible conèixer les obres del cinema 
alemany d’un Fassbinder, Herzog o von Trotta; o d’altres realitzadors europeus 
contemporanis, com Alain Tanner o Jean-Luc Godard.

No pretenc fer un repàs exhaustiu de més d’un miler de films projectats, 
però si voldria fer-me ressò de diferents criteris cinematogràfics de l’equip del 
Cineclub: l’exhibició de pel·lícules d’arreu del món que no tenen cabuda en els 
programes de les sales d’exhibició locals o, si més no, hi tenen un trànsit molt 
fugaç; l’exhibició d’obres contemporànies que tenen un interès palès i que són un 
contrapunt de la programació comercial, gairebé sempre a remolc de la indústria 
cinematogràfica ianqui, alternant-ho amb la programació esporàdica d’un clàssic 
de la història del cinema, pràctica que cada cop es fa més difícil atès l’escàs ressò 
que un clàssic genera. Tampoc podem oblidar la projecció de documentals. A tall 
d’exemple, només cal constatar l’èxit que ha tingut l’exhibició de documentals 
com Bowling for Columbine, de Michael Moore o La pelota vasca, la piel contra 
la piedra, de Julio Medem.

Les projeccions s’han fet en 35 mm al Teatre Bartrina i en 16 o 8 mm a la 
Sala d’actes del Centre de Lectura. 

Les persones vinculades al Cineclub

Qui ha fet possible aquests anys de Cineclub? Amb la temença de deixar 
d’esmentar col·laboradors valuosos, intentaré marcar les etapes més definitòries 
del Cineclub. 

El nucli fundacional del Cineclub estava format per un grup de persones 
que, en un moment de pèssima conjuntura política, va voler canalitzar les seves 
inquietuds cinematogràfiques, polítiques i socials a través de la formació d’un ci-
neclub, per poder oferir un seguit de films de difícil visió i, a partir d’això, intentar 
cercar un mitjà de comunicació que sortís del fet exclusivament cinematogràfic. 
Els pioners foren Enric Roig, president de la Secció i del Cineclub durant els 
primers anys; Pere Prats, J. Ricart i Josep Borrell. Posteriorment i, quan només hi 
restava Enric Roig, van incorporar-se a l’equip Ramon Llop i Antoni Giménez; 
més endavant, Venanci Bonet i Claudi Arnavat i, finalment, Joan Pàmies. El criteri 
de selecció dels membres gestors de l’activitat del Cineclub es regí per les inquie-
tuds i coneixements mínims del fet cinematogràfic. Una participació activa com a 
públic i un afany d’engrandir més intensament una afecció ja present eren motius 
suficients per entrar a formar part del grup de membres gestors. 

Les tasques a realitzar eren variades i intercanviables. Tot es feia entre tots: 
la selecció i recollida de pel·lícules, la redacció de comentaris, la confecció de 
cartells, la venda d’abonaments, l’assistència a les reunions de la Vocalia Catala-
no-Balear de la FECC, la coordinació amb altres cineclubs i, fins i tot, atendre la 
correspondència del públic.

Els objectius ideològics estaven molt lligats amb l’època que es vivia. L’ob-
jectiu principal era oferir un punt de trobada per a un públic i, mitjançant la pro-
jecció d’un film interessant, fer possible un col·loqui que reflectís les inquietuds 
del públic d’acord amb el film visionat. Va ser una etapa de formació del cine-
clubisme a Reus i, al mateix temps, de formació cinematogràfica dels membres 
integrants de l’equip.

Al final de la temporada 1975-76 els temps eren diferents. Vist amb la dis-
tància dels anys transcorreguts, les motivacions de l’obligada dimissió del presi-
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dent i fundador Enric Roig no són tan clares com aleshores, però el fet és que 
s’inicià una nova etapa que només durà la temporada 1976-77 i que va ser alta-
ment polititzada i enormement anàrquica, però la gran quantitat de films oferts 
aquell any fou molt interessant, reflex de l’etapa que vivia el nostre país. Del nucli 
de la primera etapa restaven Ramon Llop, Joan Pàmies, Assumpció Anguera i Ve-
nanci Bonet, i van incorporar-se a l’equip un gran nombre de persones, quasi bé 
totes molt joves, i la situació interna va esdevenir un xic desordenada, cosa que 
obligava a nous plantejaments perquè la situació no es podia mantenir.

Les dues temporades següents, 1977-78 i 1978-79, van ser el pol oposat de 
l’anterior. Només resta una persona al capdavant del Cineclub, Ramon Llop, que, 
amb l’ajuda informal i esporàdica d’un grup de persones, portà a terme les dues 
temporades. Cal destacar l’especial i intensiva col·laboració de Lluís Vallverdú. 
L’enfocament fou molt personal, però la qualitat dels films i de les activitats des-
envolupades fou molt remarcable. En aquestes temporades s’aprofundeix en el 
coneixement dels clàssics soviètics i coincideix amb la celebració del 10è aniver-
sari del Cineclub, amb un seguit d’activitats molt originals, com les 24 hores de 
Cineclub. El 1979 es produí un fet insòlit que marca la seva evolució:es constitu-
eix la Secció de Ciències de la Comunicació del Centre de Lectura, és a dir, el fet 
de pertànyer finalment a la secció adient i amb la qual el Cineclub s’identificava 
plenament. Aquesta nova situació suposà una renovació de plantejaments i la 
incorporació de gent interessada en el cinema. Hi continua Ramon Llop, es rein-
corporen antics membres del Cineclub com Claudi Arnavat, Assumpció Anguera 
i Venanci Bonet, i n’entren de nous i valuosos com Ramon Salvat, Josep M. Martí, 
Joan M. Pàmies, Lluís Albert Font de Rubinat i Àngels González. Una de les fites 
importants d’aquesta època fou la publicació de les fitxes, el nou i definitiu signe 
d’identitat del Cineclub, i que no s’ha estroncat en cap moment des d’aleshores.

La temporada 1979-80 s’inicia amb més mètode i organització. Acabada 
aquesta temporada es produïren un seguit de divergències entre els integrants 
de l’equip del Cineclub i, a més, diferències de criteri amb la Junta Directiva del 
Centre de Lectura. Resultat: l’única vaga del Cineclub, que va durar tota una tem-
porada i que va motivar la reducció de l’equip gestor.

Afluixades les tensions que van patir els membres del Cineclub i la Secció, 
amb el nou president del Centre de Lectura, Xavier Amorós, es reemprén el Cine-
club durant la tardor de la temporada 1981-82, amb un equip de persones més 
reduït, format per Venanci Bonet, Claudi Arnavat, Joan M. Pàmies, Lluís Albert 
Font de Rubinat, Àngels González, Ramon Llop, Assumpció Anguera i Josep M. 
Martí; amb un petit canvi, s’inserí a la secció Xavier Vidal (antic col·laborador de 
l’etapa primitiva del Cineclub) en el lloc de Josep M. Martí.

En els darrers anys, alguns membres han cessat les seves activitats i se n’han 
incorporat d’altres. Noms contemporanis del Cineclub són Pilar Anguera, Venan-
ci Bonet, Pere Campi, Arnau Farré, Félix de la Fuente o Sílvia Riera, sense oblidar 
els noms que han omplert una part d’aquests anys com Xavier Robert, Xavier Ar-
navat, Gerard Casas o Alfred Artiga. En la redacció de les fitxes destaca la valuosa 
col·laboració de Marisa Nicolàs, Isabel Peinado, Gerard Casas i Venanci Bonet.

Centre de Lectura i Cineclub

Un president obert com Emili Argilaga va fer possible la integració del Ci-
neclub dins el Centre de Lectura. Aleshores fou un desafiament pel moviment 
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d’idees i gent que això comportava, però així resta com un fet històric.
El Cineclub, fins a la creació de la Secció de Comunicació, era un departa-

ment amb autonomia pròpia de la Secció de Tecnologia i Arts Aplicades, i la Junta 
de Seccions estava integrada tant per membres del Cineclub com de Tecnologia, 
ja que les activitats no eren les mateixes. Dels dos membres de la Secció que 
tenien accés a la Junta Directiva del Centre sempre n’hi havia un que pertanyia 
a l’equip de Cineclub i, així, la Directiva rebia informació de primera mà de les 
seves activitats, quan les tensions mútues ho permetien. 

Tanmateix, l’activitat del Cineclub ha empès el Centre de Lectura a ser co-
negut de portes enfora i això ha comportat moltes vegades malentesos. Quan 
Ramon Amigó era president, encara que normalment les relacions eren cordials, 
es produïren discrepàncies a nivell ideològic o de gestió. Després del tempestuós 
període electoral de 1975 que portà a la presidència Jordi Escoda, les relacions 
entre els membres del Cineclub i la presidència van estar plenes de pujades i 
baixades, i acabaren amb la ruptura estrepitosa que representa la vaga de la tem-
porada 1980-81. 

Amb la presidència de Xavier Amorós, l’equip format pel Cineclub coin-
cidí amb les altres esferes de gestió del Centre i, conseqüentment, les relacions 
i col·laboracions no podien ser més estretes. Amb aquest equip, encapçalat pel 
president Josep M. Balañà, la política mútua seguida és d’independència i no 
d’interferència entre l’equip al poder i el Cineclub, i les relacions mútues, si no 
tan estretes com amb la presidència anterior, són prou bones com per a no entor-
pir les tasques mútues.

Si s’hagués d’extreure una reflexió d’aquests anys de contínua convivència 
amb el Centre de Lectura, es podria inferir que malgrat les grans o petites tensions 
que hagin pogut sorgir en el decurs del temps, el Cineclub ha pogut gaudir d’una 
independència necessària per poder portar endavant el seu funcionament.

Les presentacions i col·loquis del Cineclub

Entre els aspectes més importants d’un cineclub i, fins i tot, la seva raó d’exis-
tència, trobem les presentacions i comentaris posteriors de les projeccions. En els 
primers anys de funcionament això era una pràctica molt freqüent i, gosaria a dir, 
necessària, com un dels pocs punts d’esbravament públic d’una sèrie de proble-
mes i inquietuds que per altres canals no es podien assolir. En l’època inicial del 
Cineclub, les condicions polítiques i socials eren completament adverses. L’únic 
mitjà públic per expressar qualsevol opinió era aquesta mena de debats cinema-
togràfics que es prodigaven per tot l’Estat. Una acurada anàlisi de la pel·lícula 
a exhibir permetia introduir temes roents del moment. Per això, el públic podia 
canalitzar les seves inquietuds cinematogràfiques i alhora els seus anhels polítics i 
socials mitjançant aquests fòrums. Un inigualable equip de preuats cinematògrafs, 
tant locals com forans, estimularen l’espectador inquiet. Josep Argilaga, Ramon 
Pallisé, Francesc Subirà, Joan-Lluís Herault i la col·laboració esporàdica d’algun 
dels integrants del Cineclub foren els representants locals d’aquesta modalitat 
cinematogràfica. Miquel Porter-Moix, Joan Enric Lahosa, Domènec Font, Miquel 
Montserrat, Joaquim Romaguera o Joan Lorente es desplaçaven a la nostra ciutat 
per alliçonar-los sobre cinema i inquietud social.

Un cop restablerta la normalitat democràtica, aquests hàbits van anar desa-
pareixent i restà només el fet estrictament cinematogràfic. Aleshores, les activitats 
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suplementàries s’encarrilaren vers unes conferències il·lustratives d’un cicle o pro-
jecció concreta, com en el cas de la xerrada sobre «La caça de bruixes del senador 
McCarthy», pronunciada per l’especialista Esteve Riambau o el curset «Cinema 
i Literatura», realitzat conjuntament per les seccions de Llengua i Literatura i de 
Ciències de la Comunicació, tots dos realitzats el 1990. Actualment, es segueix 
una política de col·laboració amb altres entitats o actes com poden ser el COS, la 
Setmana Solidària o el molt reeixit Festival Europeu de Curtmetratges.

En les darreres temporades no s’ha comptat amb presentacions en viu, llevat 
d’una experiència portada a terme pel presentador i crític barceloní Joan Lorente, 
que, a causa d’un canvi de mentalitat, no va ser ben rebuda pel públic, malgrat la 
qualitat del presentador. En el decurs dels anys que el Cineclub porta funcionant, 
s’han fet comentaris a priori i col·loquis al final de la projecció. Aquesta pràctica 
ha comptat amb més o menys participació del públic d’acord amb l’interès del 
film, la capacitat comunicativa del presentador o la hipotètica inhibició dels assis-
tents a manifestar-se públicament.

Cal retre un homenatge a un grup de persones vinculades a l’anomenada Vo-
calia Catalano-Balear de la Federació Espanyola de Cineclubs, que es desplaçaven 
sovint a la nostra ciutat per presentar-nos un film concret i, fins i tot, facilitar-nos 
material fílmic, com és el cas de Miquel Porter-Moix. També cal recordar, entre 
altres, els noms de Joan Enric Lahosa, Domènec Font, Miquel Montserrat, José 
Enrique Monterde, Pere Roca, Joaquim Romaguera, Lluís Herault, el Dr. José Ma-
ría Argilaga, el reusenc resident a Barcelona, Josep M. Carandell i Lluís Pasqual, 
molt ben acollits sempre pel públic reusenc.

En darrer terme, els propis components del Cineclub han realitzat també 
presentacions i, a vegades, ha estat l’inici de la seva col·laboració dins el Cineclub. 
Entre ells cal esmentar Enric Roig, Venanci Bonet, Ramon Llop i Joan Pàmies.

El públic

La raó principal de l’existència d’un cineclub és el públic i el servei que 
aquest vol rebre. La continuïtat del Cineclub del Centre de Lectura no hauria 
estat possible sense el suport d’un públic constant que, si en un moment deter-
minat deixà d’assistir-hi, donà pas a un públic nou. L’homenatge principal que el 
Cineclub pretén retre és adreçat exclusivament al seu públic.

En un principi el públic es nodria de tota aquella gent inquieta, tant de Reus 
com de la rodalia, afeccionada al cinema, però que demanava alguna cosa més 
que una simple exhibició de cinema interessant: volien poder assistir a un acte 
social que canalitzés les seves inquietuds artístiques, polítiques i socials. De Reus, 
en un principi, es comptà amb la presència d’un grup d’afeccionats al cinema que 
va mantenir col·loquis molt animats amb els espectadors. S’han d’esmentar les 
excel·lents presentacions del Cicle Bergman, a cura del Dr. Francesc Subirà i les 
presentacions de cicles o pel·lícules soltes a cura de Ramon Pallicé.

Aquest públic s’ha anat engrandint principalment de gent jove, encara que 
mai no hi ha mancat un públic madur i fidel. Les fonts d’afluència provenien pri-
mordialment de l’ensenyament mitjà i, en produir-se la fundació de la Universitat 
Rovira i Virgili, s’engrandí amb els seus alumnes. 

Com és lògic, en el decurs dels anys els gustos i necessitats han anat evolu-
cionant i, conseqüentment, el públic no s’ha mantingut constant i s’ha renovat. 
La radiografia més apreciable d’assistència està marcada pel ressò que podia tenir 
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un film determinat a Barcelona, car aquesta assistència no és sempre constant, si 
més no fluctua d’acord amb el paràmetre. 

En aquests anys, les circumstàncies polítiques i socials han anat evolucio-
nant. L’espectador contemporani vol satisfer les seves apetències cinematogràfi-
ques, atesa la precària situació del cinema local. El públic de 2004 fou integrat 
per un 70 % de públic jove i un 30 % de públic adult, molts dels quals són els 
que, en un moment determinat, van deixar d’anar-hi, i quan les circumstàncies 
personals ho permeteren, tornaren a integrar-s’hi. Aquest públic vol veure bon 
cinema en versió original i, a més, tenir un contacte social estimulant, un dels fets 
extracinematogràfics tradicionals en la trajectòria del Cineclub.

Coordinació amb les federacions i altres cineclubs

Des del seu inici, el Cineclub ha estat membre de la Federació Espanyola 
de Cineclubs, però l’enllaç més directe ha estat l’antiga Vocalia i, en l’actualitat, 
la Federació Catalana de Cineclubs. Els companys de la Vocalia han permès el 
desenvolupament del nostre Cineclub, ja que la seva ajuda, a nivell d’oferta de 
presentadors, material fílmic, idees, suport dels nostres interessos enfront la Fe-
deració, coordinació i coneixement d’altres cineclubs veïns, han estat un signe de 
constància que també ha permès la nostra continuïtat.

Per altra banda, el fons fílmic de la Federació Espanyola ha estat tan ric que 
ha permès la confecció de temporades senceres de programació. A banda d’utilit-
zar aquest material, s’ha assistit a reunions a nivell estatal que s’han celebrat anu-
alment en algun indret de la geografia espanyola, i, si això no ha estat possible, 
s’han delegat els vots d’aquestes reunions, sempre seguint els criteris mesurats 
dels cineclubs catalans.

El contacte més directe s’ha mantingut amb la Vocalia, tal com hem esmen-
tat abans, i s’ha assistit a les seves reunions. Fruit d’aquestes relacions fou, durant 
uns quants anys, la coordinació més estreta amb altres cineclubs, la qual cosa 
propicià l’actuació conjunta del Cineclub de Valls (un dels cineclubs amb el qual 
s’ha mantingut una relació més estreta, per proximitat i afinitat), el Cineclub de 
la Selva del Camp, el Cineclub de l’Hospitalet de l’Infant, el Cineclub de la Uni-
versitat Rovira i Virgili i el Cineclub del Centre de Lectura.

A causa de la desaparició de molts d’aquests cineclubs i del distanciament 
dels restants, actualment cadascun va per lliure, però esperem retrobar el contacte 
a través de les reunions previstes, a cura de la Federació Catalana i, tanmateix, pel 
nou lligam amb la Generalitat, ja que fa força temps que el Cineclub del Centre 
de Lectura està inscrit en el seu registre.

L’economia i el Cineclub 

El Cineclub sempre ha funcionat d’una forma autàrquica. El suport del pú-
blic associat ha estat l’únic que ha possibilitat la seva vida. Amb les quotes re-
collides s’han pogut cobrir totes les despeses inherents a la seva explotació i els 
resultats econòmics propis s’han pogut compensar d’una temporada a l’altra i, 
amb aquesta mitjana i el suport del Centre de Lectura que ha absorbit les pèrdues 
quan s’han produït, s’arriba al final de temporada amb un minso dèficit.

Pel que fa a les subvencions només es pot esmentar alguna ajuda econòmica 
en concepte de premi a la millor gestió d’un Cineclub que, paradoxalment, va ser 
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atorgat per la delegació del Ministerio de Cultura de Tarragona. En els dos darrers 
cursos, la Diputació de Tarragona ha subvencionat els costos del Cineclub.

El Cineclub i la trajectòria políticosocial a Catalunya

En èpoques passades, el Cineclub va estar adherit a l’Assemblea de Catalunya 
i, fins i tot, hi havia representants a les seves reunions a nivell de membres actius. 
Una altre acció important es va emprendre en la campanya per a la llibertat d’ex-
pressió de 1978.

El Cineclub ha estat sempre un organisme conscienciat. Ha col·laborat amb 
campanyes concretes promogudes per la Vocalia Catalana de Cineclubs, entre 
d’altres. Com a exemple, les accions empreses durant la detenció, de Pere Angue-
ra, Josep Mariné i Lluís Font de Rubinat, el desembre de 1981. El Cineclub també 
s’ha fet ressò i ha fet publicitat de causes importants d’altres indrets. Cal recordar 
l’acte contra la repressió del poble palestí, els homenatges al poble xilè i el trist 
recordatori dels catalans als camps nazis, amb la presència d’un exdeportat.

Les activitats entorn del Cineclub

Una de les activitats no cinematogràfiques ha estat l’organització de festes i 
exposicions entorn d’una projecció. Casablanca, els 60 anys del Tintín d’Hergé, 
la festa dels pirates i la festa del vampirisme van donar una nota lúdica que va ser 
possible gràcies al treball d’un equip entusiasta.

Quina ha estat la petjada gràfica del Cineclub en tots aquests anys? Des de 
l’emblemàtic anagrama de Pere Prats fins a les fitxes, hem tingut una representa-
ció gràfica variada i original. Durant les primeres temporades s’editaven, projec-
ció rere projecció, cartells il·lustratius de les pel·lícules. Pere Prats, Pep Borrell, 
Anton Raja, Claudi Arnavat i Arcadi Vilella van dissenyar amb constància un 
seguit de cartells que constitueixen el patrimoni artístic del Cineclub.

Les publicacions del Cineclub

Els fulls ciclostilats de les primeres etapes foren escrits per Enric Roig, Ve-
nanci Bonet i Ramon Llop, entre altres. Durant una temporada es van publicar 
dossiers més monogràfics que abastaven tot un cicle. D’aquest període són El 
Dossier de SF, Dossier de Cinema Socialista i Dossier de Cinema Ibèric.

Una altra publicació extensa fou un petit fanzine anomenat Fulls de Cine 
Club, editat des de la temporada 1976-77 fins a la temporada 1978-79, en el qual 
es recollien els comentaris dels films que es projectaven. Els col·laboradors més 
habituals eren Joan Pàmies, Ramon Llop i Venanci Bonet. 

Durant la temporada 1979-80 es va produir una novetat important dins 
aquest terreny: l’edició setmanal d’una fitxa impresa, corresponent al film que es 
projectava, que es donava als espectadors en iniciar-se la projecció. La idea gràfica 
fou de Claudi Arnavat i Joan M. Pàmies, i les revisions de Xavier Arnavat. A la 
temporada 1981-82, 1982-83 i 1983-84 es tornaren a editar les fitxes. 

No voldria acabar aquesta aproximació sense mostrar el meu agraïment 
a les persones que han fet possible les nostres projeccions. En aquest sentit, la 
presència constant des del primer dia del nostre operador Lluís Ardèvol ha salvat, 
fins i tot, projeccions perilloses. •
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