
El Teatre 
de la Natura: 
els modernistes 
a la Garriga 

Treballs 

Francesc Viiias i Faura 
Professor de l i teratura i 
director de I ' IES de Cardedeu 

L'última dkcada del segle passat, 
diversos sectors d e  la cultura ca- 
talana inicien un procés de  reno- 
vació q u e  pretén transformar 
Catalunya en una nació moderna 
a l'estil dels paisos europeus més 
avancats. Volen trencar amb la 
cultura retrospectiva, prhpia dels 
intel~lectuals d e  la Renaixenca, i 
s'obren a tot all6 que els sembla 
més modern. La revista L'Avens ,  
on surt  per primera vegada el 
terme modernista, és la platafor- 
ma de  les noves idees estktiques, 
properes a una visió política pro- 
gressista. Al costat d e  I'exaltació 
d e  l'art i del mateix artista -ve- 
ritable salvador d e  la humanitat, 
segons les tesis dels pre-rafaeli- 
tes-, hi trobem la voluntat d e  
regenerar la societat, esclava dels 
diners o sotmesa a les injustícies. 
Tot plegat, en un marc ciutadh en 
plena efervescPncia industrial. 

El modernisme catal2 no és un 
moviment uniforme ni equival, 
estrictament, a les denominacions 
e u r o p e e s  d ' a q u e s t  i sme:  a r t  
nouvcau,  rnodcrn style o Sezession. 
El modernisme, a més d e  l'ar- 
quitectura i l'art, abasta també 
altres parcel.les culturals com ara 
la literatura, la musica, el teatre i 
el cinema. Molts dels modernis- 
tes més representatius que van 
excel.lir en el seu treball en un o 
més d'aquests apartats van fer 
estades a la Garriga, on van donar 
a conPixer part d e  la seva obra. 

L'any 1900, la Garriga tenia 1.767 
habitants i era un poble eminent- 
ment agrícola. Comptava amb 
alguns establiments balnearis i 
amb un  paisatge natural que sa- 
tisfeia plenament els gustos d e  la 
burgesia barcelonina que feia poc 
havia comencat les temporades 



d'estiueig fora d e  la ciutat. Mal- 
grat que  la carretera de  Barcelo- 
na a Vic existia des  de  mitjan 
segle XIX, va ser la inauguració 
del ferrocarril l'any 1875 el que 
provocaria més canvis en els cos- 
tums socials. La Garriga va co- 
menqar a rebre els primers es- 
tiuejants, que no tardarien a fer 
const rui r  les pr imeres  torres 
modernis tes .  D'al tres venien 
atrets per les aigües termals que 
posava al seu servei la indústria 
balnehria local. La moda i el re- 
clam de  la Garriga era un fet, tal 
com ho podem llegir en L'nucn 
del Sr. Esteve (1907), de  Santiago 
Rusiñol: "Quan vaig anar a la Ga- 
rriga, amb l 'esperan~a de  curar- 
me, ho vaig poguer ben compro- 
var. Veuríeu que allí l'aigua és 

*) - bullent en sense que la mh d e  
l'home l'hagi escalfada per res. 

3 
u (...) No són fenomenos, són banys 
d 

El  
fets de  la Naturalesa. Jo en vaig 
prendre nou de  seguits, perquil 
els banys han d e  ser senassos." 

El bosc d e  can Terrés en  una fotografia de  

principi de  segle  extreta d'un fullet 

de  propaganda turística de  la Garriga. 

Santiago Rusiñol, Joan Maragall, 
Apel.les Mestres i d'altres mo- 
dernistes venien a la Garriga al 
balneari Blancafort -com abans 
ho havien fet el canonge Collell i 
Jacint Verdaguer- cridats per 
lfal.licient natural, perb també 
interessats en les tertúlies que 
freqüentaven entorn de  la perso- 
nalitat de  Narcisa Freixas, com- 
positora sabadellenca de  cPlebres 
cancons infantils que s'havia es- 
tablert en una casa garriguenca a 
la vora del bosc d e  can Terrés. 

LES FESTES DEL BOSC 

El bosc gran de  can Terrés, d'una 
bellesa extraordinhria, estava si- 
tuat al sud de  la capella romhni- 
ca de  la Mare d e  Déu del Camí, 
entre la carretera d e  Barcelona a 
Vic i el riu Congost. Tenia uns 
arbres frondosos, sobretot alzi- 
nes i roures centenaris, a més de  
plhtans i pins. Els clarobscurs que 

permetia suggerir el brancatge 
descobrien una gran riquesa d e  
vegetació. En aquest magnífic 
marc, amb permís del seu pro- 
pietari -el terratinent local Car- 
les de  Rosselló-, feia anys que 
se celebrava la diada del 8 de  
setembre, un famós aplec que 
reunia, a més dels garriguencs, 
gent de  pobles i de  comarques 
vei'nes. Els actes religiosos del 
matí, prhcticament destinats a la 
colbnia estiuenca, eren seguits de  
les danses i els balls més variats 
amb "batalla d e  paperets i ser- 
pentines". Al final del dia, amb la 
posta del sol, s'encenien lltinties 
i teies que atorgaven al bosc un 
to d'una certa mhgia. Testimoni 
del resso d'aquesta festa és el 
reportage cinematogrhfic que va 
fer l'any 1909 un dels pioners del 
cinema catalh, Fructuós Gelabert. 
En les seves imatges podem ob- 
servar com la celebració atreia 
una multitud d e  gent vinguda 
d'arreu de  Catalunya, tal com ho 
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ressenyaven les revistes locals i 
la premsa barcelonina d e  llPpoca. 
És al voltant d'aquesta festa que 
va tenir lloc l'origen del Teatre d e  
la Natura d e  la Garriga. 

ANTECEDENTS 
DEL TEATRE DE LA NATURA 

Hereus del concepte wagnerii d e  
I'art total, a la darreria del segle 
XIX es van recuperar alguns an- 
tics teatres clissics de  la mediter- 
r inia perquP novament hi resso- 
nessin les grans tragPdies. Fou 
amb l'intent d'acostar-se al tea- 
tre total o d e  gran espectacle que 
es van utilitzar espais a l'aire lliu- 
re que poguessin permetre fer 
muntatges escenografics de  grans 
dimensions destinats a un públic 
massiu. 

Un dels organitzadors d'aquest 
tipus d'espectacles va ser el se- 
nyor Castelbon de  Beauxhostes. 
A partir de  1898 programi a la 
ciutat occitana de  Besiers grans 
representacions teatrals a les Are- 
nes, un gran espai circular d'una 
arquitectura similar a una placa 
de  toros. Aquestes obres van tenir 
un gran Pxit. L'amistat d 'Adrii  
Gual amb el promotor d'aquests 
espectacles grandiloqüents va 
estimular el gran home d e  teatre 
catali a fer espectacles semblants 
al nostre país. Així, l'any 1898, 
Gual va dirigir, davant el tem- 
plet neoclissic dels jardins del 
Laberint de  Barcelona, la tragPdia 
IfigP~lia a Trirrrida d e  Goethe, tra- 
dui'da per Joan Maragall. L'any 
següent es va representar l'obra 
de  Maeterlinck Irlfrrior. 

L'Pxit d'aquestes representacions 
va permetre que cada vegada més 
I'espai teatral fos un marc natu- 

Una de les representacions teatrals a l'aire lliure a la ciutat de  Besiers dins  

I'espai de  "les Arenes". (Font: Guibbert, P. (1973): Béziers a la Belle Époque. 

Ed .  Libro-Sciences Sprl., Bruxelles). 

ral proper al tema de  l'obra esce- i el de  dones, el cos d e  dansa i les Ea 
nificada. El 1910, per les festes de  figuracions exigides i l'orquestra 

la Santa Creu de  Figueres, Adria de  veritables professors, per on 

Gual va dirigir, a la capital em- v i rem pervenir a una xifra que 

pordanesa, la versió teatral del vorejava el cinc-cents executants." 

poema Canigd de  Verdaguer a 
partir de  l'adaptació feta per Jo- 
sep Carner i ia música de  Jaume EL TEATRE DE LA NATURA 
Pahissa. L'escenografia va anar a A LA GARRIGA 
carrec de  Salvador Alarma. Tots 
eren col.laboradors habituals d e  
Gual en la gran aventura artisti- 
ca d'interrelació d e  les arts que  
va ser l'empresa Espectacles i 
Audicions Graner d e  Barcelona. 
En les seves membries, Adr i i  
Gual ens parla de  l'excepciona- 
litat d'aquesta representació de  
Caíii~ó: "Mirant-ho pel costat dels 
plantejaments, en allb que con- 
cernia la representació viva del 
poema, es va pervenir a I'acord 
d'integrar-lo en onze personat- 
ges que parlaven i quatre que 
cantaven, a més del cor d'homes 

Els modernistes, seguidors d e  les 
idees estPtiques dels prerafaeli- 
tes britanics -sobretot del seu 
maxim inspirador, John Ruskin-, 
veien en la natura un sinbnim de  
bellesa i amor, contraposada a la 
ciutat, enlletgida ara, cada vegada 
més, per la imparable industria- 
lització. No ens ha d'estranyar, 
doncs, que  el Teatre d e  la Natura 
fos, en part, la sublimació del 
concepte modernista d'art. Des- 
prés  d e  les representacions a 
l'aire lliure al Laberint d'Horta 
van venir les del Parc Güell i les 



d e  Vallvidrera. Perb no va ser 
fins al 191 1 a la Garriga que es va 
parlar del "primer" Teatre de  la 
Natura a Catalunya. Finalment, 
els modernistes van poder crear 
obres pensades exclusivament 
per a un veritable espai natural. 
L'argument havia de  servir per a 
fer ressaltar el marc: l'esplen- 
dorós bosc de  can Terrés. 

Halrien passat dues  dPcades des 
de  les primeres festes modernis- 
tes de  Sitges. La forca i la provo- 
cació inicials, la denúncia del 
materialisme i l 'enfrontament 
amb una burgesia excessivament 
preocupada pels negocis havien 
estat domesticats. Els modernis- 
tes del Teatre de  la Natura van 
venir a la Garriga de  la mA de  la 

C3 - Lliga. 

L'organització del Teatre de  la 
Natura de  la Garriga va anar a 
chrrec d'una associació integra- 
da ,  principalment, per estiue- 

jants, per alguns garriguencs i 
per amants del teatre en general. 
La junta estava presidida pel dipu- 
tat provincial FPlix Fages i Vila. 

El mhxim propulsor d'aquestes 
representacions va ser Joan Nua- 
lart, regidor de  1'Ajuntament de  
Barcelona. Entre els promotors 
que van col.laborar amb aporta- 
cions econbmiques trobem per- 
sonalitats com Ildefons Suñol o 
Jul i  Barbey. Aquests  noms  i 
d'altres relacionats directament 
amb l'organització del Teatre de  
la Natura eren personalitats del 
partit d e  la Lliga que tenien les 
seves cases o torres d'estiueig a 
la Garriga. Aquesta colonia diri- 
gent, en connivPncia amb els ter- 
ratinents i els governants locals, 
va aconseguir posar en marxa 
tota la maquinhria organitzati- 
va. Com a coordinador i gestor 
tenien un home de  confianca, el 
pintor Cast Oliver. 

Les dues grans representacions 
del Teatre de  la Natura van ser 
els anys 1911 i 1914. 

El director artístic d'aquests es- 
pectacles era I'escenbgraf Salva- 
dor Alarma, que va comptar amb 
la col~laboració del seu oncle 
Miquel Moragas i d'altres reco- 
negu t s  escenografs,  com ara  
Maurici Vilomara i Oleguer Jun- 
yent. L'arquitecte Manuel Joa- 
quim Raspall, a més de  ser mem- 
bre de  I'associacib organitzado- 
ra, va colelaborar especialment 
en alguns aspectes tPcnics d'infra- 
estructura. 

Per les ressenyes dels diaris i d e  
les revistes de  l'Ppoca sabem que 
no es va escatimar cap detall per- 
quP cada festa del Teatre d e  la 
Natura fos un Pxit. Es va tenir 
una cura especial amb la premsa, 
a la qual invitaven prPviament 
per a reconeixer l'espai teatral. 
Abans i després d e  les represen- 
tacions, els anuncis i els comuni- 
cats als diaris eren abundants. 
Hi havia una ferma voluntat que 
aquests actes fossin transcenden- 
tals per al país i de  mixima con- 
currencia. 

Públic assistent a 

l'estrena de  La v io la  

d'or, dtApel. les Mestres. 

(Font: Arxiu Cuspinera). 



Els organitzadors van  acordar  
a m b  la Companyia d e  Ferrocar- 
rils del  Nord fer circular u n  tren 
especial q u e  sortiria d e  Barcelo- 
na i recolliria passatgers a Mont- 
cada i a Granollers. Els bitllets 
d ' anada  i tornada  tenien d o s  
preus  segons q u e  e s  viatgés en  
segona classe (4'70 ptes.) o en 
tercera classe (2'80 ptes.). Aquest 
tren, q u e  havia d e  parar  a la Ga- 
rriga en  una andana  especial al 
bosc d e  la Xambonera -molt a la 
vora del Teatre d e  la Natura-, 
l 'any 191 1 va ser u n  desastre. Va 
parar gairebé a totes les estacions 
i va arribar tardissim; la qual cosa 
va ser molt criticada per tota la 
premsa. L'inici d e  la representa- 
cici d e  Flors dc  c i i l ~ l c  es va haver 
d 'endarrerir  mitja hora.  L'any 
1914 es va anul.lar l 'andana es- 
pecial i el tren va anar  directe d e  
Barcelona a la Garriga. Aleshores, 
el problema va ser  I'excés d e  pas- 
sa tgers. 

El transport va ser  variat.  A més 
dels  trens especials i els normals, 
Ili havia la possibilitat d'arribar- 
hi a m b  bicicleta, cavall, moto, 
carruatge o els primers automb- 
hils. Can Xela i ca l'Ausi6, dues  
e m p r e s e s  g a r r i g u e n q u e s  d e l  
transport,  oferien també servei 
d e  taxi entre el centre d e  la po- 
blacici i el bosc d e  can Terrés. La 
zona d'aparcament era garantida. 

Els carrers d e  la Garriga es  van 
convertir en u n  gran espectacle 
molt animat  per  la gentada que  
anava des  del  poble fins al Teatre 
d e  la Natura.  Era habitual veure 
garr iguencs q u e  contemplaven 
des  dels  balcons i les finestres la 
gran currua.  

_CCI 

4 punta de parada de lor veklculos, pava 
tomar el camino de la derecha. 

2 Chalet de reparaciones Y bencinh 
3 Depd,ito$ de a9ua.lavabos y wate*,. 
4 Taquilias y Avenida de entrada. 
5 Fuente del Molino. 

Pliinol de l  baixador d e  la Garriga. (Font: Arxiu Cuspinera). 

Els organitzadors. (Font: Arxiu Cuspinera) 

Pel q u e  fa a l'allotjament i a la 
manutencici dels  espectadors fo-  



ranis, la Garriga comptava amb 
quatre fondes que no donaven 
l'abast en la demanda de  dinars. 
Van haver de  fer tres i quatre 
tandes tot i que molts van optar 
per  anar  a cases par t iculars  
d'amics. Al recinte del teatre hi ha- 
via servei d e  bar i d e  restaurant. 
Els preus estaven controlats per 
les autoritats locals segons les 
disposicions del ban de  l'alcalde 
Josep Dalmau, que a més prega- 
va els vei'ns d e  la carretera d e  
Ribes que netegessin i reguessin 
el carrer. No es deixava circular 
pel bosc sense autorització. La 
guhrdia civil i els mossos d'es- 
quadra mantenien l'ordre. D'al- 
tra banda, I'Ajuntament facilita- 
va un servei de  guies gratui't i - 

oferia dues oficines, una d'infor- 
*) - mació i una altra de reclamacions. 
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És de  destacar que el 1914, per 
primera vegada, hi va haver llum 
electrica al bosc "para que no pue- 
da producirse confusión ni des- 
orden d e  ninguna clase", tal com 
deia El Noticiero Universal .  El 
mateix diari afirmava, en una 
rhpida valoració dels aspectes 
orgnnitzatius: "Se ha hecho derro- 
che d e  entusiasmo y de  pesetas". 

LES OBRES 
DEL TEATRE DE LA NATURA 

En el teatre modernista podem 
observar les mateixes tendencies 
generals que defineixen estPti- 
cament el modernisme. D'una 
banda hi ha autors teatrals que 
creuen que l'art per l'art és I'únic 
important i d e  l'altra hi ha els qui 
pretenen renovar la societat i 
mantenen actituds més compro- 
meses. Entre els primers hi ha 
clares influkncies del teatre sim- 
bolista de  Maeterlinck, mentre 

que els autors més regeneracio- 
nistes valoraran més el teatre rea- 
lista dlIbsen. Aquesta divisió no 
es correspon amb cap comparti- 
mentació tancada. En la darrera 
etapa del modernisme només hi 
ha un petit reducte d'autors se- 
cundaris que són fidels a un tea- 
tre de  contingut més social. 

La primera obra que es va estre- 
nar dins el Teatre de  la Natura de  
la Garriga, I'any 191 1, va ser Flors 
de cingle, dlIgnasi Iglesias, ales- 
hores regidor de  llAjuntament de  
Barcelona pel Centre Nacional 
Republica. Com a seguidor del 
teatre d'Ibsen, les seves primeres 
obres reflecteixen els problemes 
socials de  l'epoca i les injustí- 
cies. El seu decantament vers el 
món obrer va fer que fos margi- 
nat per la classe política domi- 
nant. Progressivament va canviar 
el model del seu teatre -es dis- 
tancih de  la problemhtica obre- 
ra-, la qual cosa li va valer el 
reconeixement oficial. Flors de 
cingle és una obra que pertany a 
aquesta segona etapa, en la qual, 
esporhdicament, se sent agom- 
bolat pel partit que hi ha en el 
poder. Va ser per la invitació del 
seu company d e  consistori  i 
membre d e  la Lliga, Joan Nua- 
lart, que Iglésias accedí al Teatre 
d e  la Natura. 

Entorn d e  la preparació de  Flors 
de cingle a Barcelona es va pro- 
duir un gran rebombori que va 
provocar l'alteració del món tea- 
tral catalh. Ramon Franqueza, 
que aleshores regentava el Tea- 
tro Principal, va impedir I'assaig 
al seu teatre de  l'obra d11gnasi 
Iglésias. De seguida, la professió 
teatral va reaccionar amb con- 
tundencia i amb una gran solida- 
ritat. Dramaturgs com Rusiñol i 

Ignasi Iglesias, autor de  I'obra Flor de  

cingle, a la portada de  la revista teatral 

La Escena Cata lana (16 d e  setembre 

de  1911). 

Enric Borrbs, un dels  autors més  

reconeguts, va intervenir en  les  

representacions del Teatre de  la 

Natura amb d'altres inthrprets 

destacats com ara Maria Morera, 

Joaquim Vinyes, Josep Santpere ... 



Guimerh, actors com Enric Bor- 
rhs i Margarida Xirgu van su- 
mar-se al boicot i a la protesta, 
que va omplir pagines senceres 
dels diaris. La majoria d'autors 
retiraven les seves obres dels 
pocs teatres barcelonins que pro- 
gramaven teatre catalh. A partir 
d'aquí va néixer l'efimer Sindi- 
cat dlAutors Dramhtics Catalans. 

Flors de cingle 

Flors de cingle és un poema dra- 
mhtic en tres actes, en vers, amb 
corals i dues cancons del mestre 
Cassih Casademont. El director de 
l'espectacle va ser Jaume Borrhs. 
L'obra ens parla dels impediments 
en les relacions amoroses dels 
joves Segimon i Pietat. El pare de  
Pietat no accepta el pastor Segi- 
mon perquP té com a mare una 
dona mig bruixa i com a pare un 
lladregot desaparegut. El suicidi 
dlAdriana -la mare d e  Segi- 
mon- cingleres avall permetrh 
que desapareguin les dificultats. 
A partir del sacrifici, triomfarh 
l'amor. 

És una peca teatral plena de  sim- 
bols i lloances al món pastoril, 
amb constants referPncies al mite 
de  la terra alta i als valors de  la 
natura. No hi falten aspectes pro- 

Figurins dlApel.les Mestres 

per a Flors de Cingle. 

(Font: Bravo, I .  (1986): 

L'escenografia catalana, 

Diputacid de Barcelona) 

pis del modernisme, com ara la 
presPncia de  personatges margi- 
nats i incompresos que arriben a 
sacrificar-se pels altres (Adria- 
na, la remeiera bruixa, i Jordi, el 
bandoler bo). 

L'escenari d'aquesta obra era el 
mateix bosc, del qual es va apro- 
fitar el decorat natural dels ar- 
bres que quedaven al bell mig i 
als costats. Al peu de  l'escenari 
hi havia una cortina d'herbei amb 
flors i mates de  ginesteres. Els 
espectadors podien veure i es- 
coltar perfectament l'obra des de  
la platea, amb més de  3.500 cadi- 
res envoltades d'una trentena de 
llotges ombrejades per les alzines. 
Les crbniques assenyalen un Pxit 
clamorós i destaquen la multitud 
d'assistents, que vorejava els 
6.000 espectadors. Al final i a 
l'intermedi es van ballar sarda- 
nes tocades per la cobla i orques- 
tra destinada a interpretar la 
música de Flors de cingle. 

La critica va destacar el to roman- 
tic i un pP1 ingenu de  l'obra, per6 
sobretot va subratllar l'esplendor 
del paisatge i el marc del Teatre 
de  la Natura de  la Garriga, on 
s'havia aconseguit aproximar-se 
al "teatre total". Els aplaudiments, 
incessants, anaven a d r e ~ a t s  als 

actors -primeres figures d e  
l'escena catalana- i a l'autor 
-Ignasi Iglésias-, que en un 
breu parlament va fer una pro- 
clama a favor del teatre catalh. 

La majoria de  diaris de  Barcelo- 
na van publicar, en la primera 
phgina i en lloc destacat, llargs 
comentaris i extensos articles so- 
bre l'estrena de  Flors de cingle al 
Teatre de la Natura de la Garri- 
ga. La V e u  de Cata lunya  va inclou- 
re una llarga llista de  noms de  les 
famílies assistents que es corres- 
ponia amb molts dels estiuejants 
i alguns de  locals. També esmen- 
ta la presPncia d'una nombrosa 
representació del Centre Auto- 
nomista de  Dependents del Co- 
merq i de  la Indústria. El Diario 
de Barcelona (4-IX-1911) deia: "Allí 
estaban 10s aristócratas y el pue- 
blo, artistas, literatos y políticos, 
elegantes damas, ancianos que 
remembraban 10s nobles oríge- 
nes del teatro catalán y adoles- 
centes ávidos de verle renovar 
sus esplendores". Entre els lite- 
rats presents hi havia Angel Gui- 
mera, Santiago Rusiñol, Josep 
Carner, J.M. López-Picó, P. Cre- 
huet, Magí Morera, etc. 

L'escriptor mallorquí Gabriel 
Alomar, que identificava el mo- 



dernisme amb tot alli, que  volia 
dir futur ("futurisme"), va escriu- 
re una crbnica del Teatre d e  la 
Natura d e  la Garriga en la revista 
humorística L 'Esque l la  d e  la T o r -  
r a t x a  (8-IX-1911). En un to so- 
lemne, fa una lloanqa del gran 
esdeveniment i afirma que, per 
fi, el tradicionalisme i els Jocs 
Florals han estat superats  per 
"aquesta festa de  civisme i de  so- 
lidaritat social", plenament mo- 
derna. Alomar, abrandat, acaba 
I'article: "Un teatre de  natura no 
és una reacció d e  ruralisme: és 
una conquesta del camp per la 
ciutat; és una consagració del 
bosc primitiu a la nova Barcelo- 
na; és un brot d'olivera o de  roure 
consagrat sobre un monument". 

el - A més de  la informació de  la prem- 

: sa d e  I'epoca, hi ha un documen- 
a 
I 
4 

tal filmat durant  la representació 
d e  1710rs d e  c i n g l e  pel manresi  Jo- ' sep Gaspar. Aquesta pel.lícula va 
ser projectada la mateixa nit a les 
deu del vespre al Palacio de  la 
Ilusión d e  Barcelona. Més enda- 
vant es va projectar al cinema 
Diorama. 

1 a viola ¿'or 

Les festes del bosc d e  la Garriga 
van continuar, pero no va ser fins 
al cap de  tres anys que es torni  a 
recuperar el Teatre de  la Natura. 
El 30 d'agost d e  1914 s'hi estrena 
l'obra dlApel.les Mestres La v io la  
d 'or ,  rondalla bosquetana en tres 
actes amb música dlEnric More- 
ra. El director de  l'espectacle va 
ser Adri i  Gual, que va treballar 
gairebé amb la mateixa nomina 
teatral que l'any 191 1. Pioner del 
Teatre d e  la Natura a Catalunya, 
Adri i  Gual passava temporades 
a la Garriga, on l'any 1914 es 
refeia de  la malaltia del tifus. Va 

ser en aquell any, també, que Gual 
filmi, a la masia de  can Terres El 
alcalde d e  Zalamea,  de  Calderon. 

Apelsles Mestres, extraordinhia- 
ment enamorat d e  la natura, és el 
paradigma del modernisme. Va 
ser dibuixant, dramaturg, poeta, 
contista, floricultor, col.leccio- 
nista, etc. L'any 1911 havia dis- 
senyat  els f igur ins  d e  l 'obra 
d'Ignasi Iglésias. Ara el veiem 
fent d'autor teatral en una obra 
que recrea una rondalla de  res- 
sonAncies nbrdiques. No hi fal- 
ten homes i dones de  poble, tro- 
badors, soldats, saltimbanquis, 
sitirs, gnoms, genis del bosc, fa- Adrib Gual va dirigir, a la Garriga, 
des, flors, insectes, etc. L'acci6 teatre (La zjiola d T o r )  i ( E /  

passa a mitjan segle XVIII en un .rCaldc de  Zalamrn.)  
poblet on els seus habitants es- 
tan enemistats amb el seu alcal- 
de, home autoritari que vol casar 
obligatoriament la seva filla amb 
un comandant. El jove protago- 
nista, trobador enamorat de  la 
filla de  I'alcalde, fa ballar tothom 
amb la seva viola d'or. L'alcalde 
fa empresonar el músic, que  és 
condemnat a la forca. Finalment, 
com a Última voluntat, toca la 

Apel. les Mestres, autor de  La ziioln 
viola, que  no para d e  sonar fins 

d'or, va estar estretament lligat al 
q u e  és  a l l ibera t .  La filla d e  

Teatre de  la Natura. 
l'alcalde l'espera enmig d e  I'ale- 
gria popular. 

De clares influencies simbolistes, p 

l'obra va tenir, també, una bona '"1 
acollida malgrat la innocencia del 
tema. L'exit va tornar a ser total 
en tots els aspectes. Novament es 
destaca la meravella del lloc, molt 
adequat per a La v io la  d 'or .  El 
públic assistent, que va superar 
l'edició anterior, va poder com- 
provar com s'havien introdui't 
nous elements que milloraven, 
encara més, la festa. A I'entrada 
del recinte, una banda militar 
rebia la gent amb música diversa. 



Figurins dfApel.les Mestres 

per a La zjioln d'or. 

(Font: Bravo, 1. (1986): 

L ' rscrno~rnf in  cntalarra) 

, 'l 

I .  

/ 

'. 
' I 

-~ - - 

Una mostra del ressó del Teatre d e  la Natura el podem veure C) 
C 

en aquests acudits de  1'Esqrrrlla d r  la Torratxa (núm. 1.706, E = 
del  8 de  setembre de  1911, pbg. 572 i núm. 1.704, del 25 

-.I a 

d'agost de  1911, pbg. 531, respectivament.) 

~ ~ p~ ~ - -  -- . 

El pintor  Oleguer  Junyen t  ha- 
via fet u n  atractiu cartell anun -  
ciador  i e ls  espectadors  podien 
disposar  de  programes  d e  m i  i 
d e  venta l l s  be l lament  il . lus- 
t ra ts .  En aques ta  ocasi6 van  

, 
assitir  a la representaci6 d e  Ln 
z'i(11n ii'or el governador  d e  Bar- 
celona i el president  d e  la Man- 
comunitat  d e  Catalunya,  Enric 
I'rat d e  la Riba. 

Les notes  cle premsa,  les resse- 
nyes i les reproduccions d e  fi- 
gurins ,  a 1116s cle les fotografies 

_. . . , _ . a _ ~ _ _ _  d e  I 'autor i dels actors,  com- - . I -. .- '-.- --L-- 

, , , . . . ? ,  ~ . , , . S  

I I A V A N T  I ANUNC' I  
-Si, 1~0rnc.l.. N o  h o  r 1 l t r n r u 7  ... I . ' l g l r \ ~ a .  I ' , i u t r ~ r  dr  1.1 I l~~ t r .1 .  
- I,] l l ~ ~ t r , ~ ~ , , .  C ' ,~ r~ , t i i ,  c a r a m ,  s i  qtxv I<> f,i ~ < , I I  s r < h \ , i  y hc,n cI ,1r~it  . .  
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partien la primera pagina amb la 
informació i els comentaris dels 
esdeveniments b6l.lics d e  la Pri- 
mera Guerra Mundial. En la sec- 
ció "Glossari" de  La Veu de Cata- 
Iu-nya, Eugeni d'Ors escrivia les 
Llefres a Tina. 

ELS GARRIGUENCS 
I EL TEATRE DE LA NATURA 

En la seva obra La Garriga, el hal- 
neari i jo, Pere Blancafort consta- 
ta que "l'aplec del bosc era una 
trobada d e  famílies barcelonines 
que estiuejaven pels quatre punts 
cardinals del mapa". Per tant, el 
Teatre d e  la Natura estava pen- 
sat, basicament, per i per a la 
gen t  d e  la colonia.  N o  hem 

*) - d'oblidar que els iniciadors eren 

e estiuejants que aviat van trobar 
D 
m 
d 

el suport dels terratinents i del 
govern local. La revista garri- 
guenca El Xdfec (33-IX-1914), d e  
carhcter satíric i esquerranós, cri- 
tica contundentment el servilis- 
me de  l'alcalde i denuncia favo- 
ritismes polítics a l'hora de  con- 
tractar empreses de  serveis. 

Alguns garriguencs van ser sim- 
ples treballadors d'aquestes em- 
preses (restauració, hospedatge, 
transport, fusteria, impremta, 
etc.); d'altres van ser espectadors 
privilegiats, i la majoria van viu- 
re encuriosits per la transforma- 
ció temporal del seu poble. En 
aquells anys, la Garriga dispo- 
sava del Teatro Circulo d e  Re- 
creo, que programava obres de  
GuimerB, sainets i sobretot dra- 
mes castellans. 

L'associació promotora d e  les 
festes del bosc havia encarregat 
noves obres a J. Pous i PagPs i a P. 
Crehuet, que no es van portar a 
terme. Encara que aquestes fes- 
tes continuarien fins al final dels 
anys vint, el Teatre de  la Natura 
a la Garriga es va acabar l'any 
1914. Dos anys més tard, en la 
pagina artística de  La Veu (20- 
VIII-1916), J. Morat6 i Grau, amb 
el títol "Teatre de  natura?", retreia 
la dPria de  les colonies estiuen- 
ques d'organitzar teatres d e  natu- 
ra quan a Europa n'havien desis- 
tit. Diu l'articulista: "El veritable 
espectacle d e  natura ha d'arren- 
car, més que de  la idea d e  teatre, 
o tant com de  la idea d e  teatre, d e  
la cavalcada o comparsa, treient 
a aquest mot tot sentit depressiu. 
El teatre és un fruit d e  civilitza- 
ció urbana. Doncs no escaurh mai 
plantar-10 sense més ni més en 
plena natura selvatica". 

La política cultural dominant 
considerava la ciutat com a nucli 
essencial d'on han d'emanar tots 
els valors. Eugeni dlOrs, mhxim 
ide6leg noucentista, escrivia, des 
del Balneari Blancafort de  la Gar- 
riga, La l l i ~ d  de tedi en el parc, on 
deia que aquest poble del VallPs 
feia olor de  palla. La majoria d e  
modernistes havien quedat apar- 
tats de  la cultura oficial o absor- 
bits ideolbgicament. Alguns con- 
tinuaven les seves estades a la 
Garriga, per6 el Teatre de  la Na- 
tura era un simple record. Les 
tertúlies i les festes culturals d e  
la colonia aviat tindrien el seu 
propi casino. La Belle Époque 
garriguenca adquiriria un nou 
tarannh. 

A. Gual, I. Iglésias, A. Mestres, S. 
Rusiñol, E. Morera, L. Escaler, O. 
Junyent i tants altres modernis- 
tes van oferir a la Garriga les 
seves creacions dins d'aquest art 
tan efímer que és el teatre. És en 
aquesta població on es van pro- 
duir les darreres manifestacions 
més destacades del modernisme, 
que feia quinze anys, oficialment, 
havia nascut a Sitges. 
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