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Molière, o
el teatremedecina

MAGÍ CAMPS
ROSA M.ª ANECHINA (infogràfic)
Barcelona

Molière va ser un home malal-
tís. Mitja vida en mans de met-
ges i una mort teatral, tot i que
no vamorir dalt de l’escenari ni
vestia ben bé de groc, com po-
deu llegir en tots els detalls de
l’infogràfic que acompanya
aquestes ratlles. Però fa quatre-
cents anys, quan el 15 de gener
del 1622 Jean-Baptiste Poque-

lin, de nom de ploma Molière,
vanéixer aParís, lamateixa ciu-
tat que el va veure morir al cap
d’una mica més de mig segle
(1673), la medicina prescrivia
remeis força a les palpentes.
És per això que el comediò-

graf francès va aprofitar les se-
ves peces teatrals per ridiculit-
zar aquells personatges sabe-
ruts en peces sensacionals com
El malalt imaginari o El metge a
garrotades. Allò que avui està
tant de moda d’escriure com a
catarsi, per foragitar els dimo-

Vida i obra de Jean-Baptiste Poquelin (Molière)

1622
Jean-Baptiste Poquelin (Molière) neix el 15 de gener a París.
Fill de Jean Poquelin, mestre tapisser de la Casa Reial,
i de Marie Cressé

1632
Mor la mare
de Molière quan
ell té deu anys

1636
El pare de
Molière enviuda
de nou

1633
Estudia
Humanitats
al Col·legi
dels Jesuïtes
de Clermont,
on es relaciona
amb la noblesa
francesa

1643
Als vint-i-un
anys abandona
la llar familiar

* La Fronda: Conjunt de moviments d’insurrecció ocorreguts durant la regència d’Anna
d’Àustria i la minoria d’edat de Lluís XIV entre el 1648 i el 1653 com a reacció davant la creixent
autoritat de la monarquia i ganes de revenja dels nobles que havien perdut poder durant
el període anterior. La causamés directa van ser els mitjans utilitzats per lamonarquia
per augmentar els impostos generant oposició al poder reial per part dels parlamentaris,
els aristòcrates i la ciutadania

** La commedia dell'arte: Al segle XVI, en ple Renaixement, una novamanera de fer
teatre va néixer a Itàlia i es va estendre per tot Europa. Basada en l’humor i la improvisació,
els seus actors feien les representacions en places i mercats

LLUÍS XIII REGÈNCIA ANNA D’ÀUSTRIA

1622 1625 1630 1635 1640

1642
Estudia
Dret,

però després de
llicenciar-se

no exerceix mai
la professió

1642
Substitueix el seu pare

en el lloc de tapisser reial
i en el càrrec honorífic

d’ajudant de cambra del rei

1645 1650

FITES BIOGRÀFIQUES

MONARQUES DE FRANÇA

La Fronda*

1643 Funda junt com
Madeleine Béjart l’Illustre
Théâtre, on ella és la directora
durant un temps. Demostra
un gran talent de gestió. Després
assumeix la direcció
el mateix Molière

TEATRE ITINERANT

1645
El projecte fracassa per falta demitjans, i el teatre
cau en fallida. Molière va ser arrestat durant uns dies
per deutes. Junt amb diversosmembres de
la família Béjart, es desplaça al sud de França per
poder sobreviure de les representacions itinerants. La
Madeleine actua com a actriu principal. La companyia
representa tragèdies d’autors de l’època, així com els
primers textos deMolière, guions senzills sobre els
quals els actors improvisen com estableix la
commedia dell'arte**

EL PARTIT DEVOT I LA COMPANYIA DEL SANT SAGRAMENT
Societat secreta fundada el 1630 per Henri de Lévis, duc de Ventadour,
i dissolta el 1666 per Lluís XIV. Estava composta per nobles, membres del
clergat o devots laics que es feien anomenar el partit devot. Es funda en
honor de l’eucaristia, que consideren la cimera de la vida de l’Església
catòlica. La companyia estava protegida per la reina mare Anna d’Àustria,
que considerava Molière un llibertí i temia la influència que podia exercir
sobre el seu fill Lluís XIV. Van declarar obscena l’obra L’escola de les mullers
i van atacar l’obra Tartuf, en la qual es denuncia els falsos devots i la
hipocresia religiosa

Malgrat estar sota la influència i la protecció del Rei Sol i de gaudir de
gran popularitat i del favor de la cort,Molière va patir la censura de
l’Església, dels nobles i dels funcionaris reials per insistir a fer sàtira
dels vicis de la cort a les seves obres

L’objectiu que perseguien era “fer tot el bé possible i allunyar-se tot
el possible del mal”

19 anys

5 anysLES DUES OBRES MÉS PERSEGUIDES PER LA CENSURA
TARTUF

DON JOAN

1664

1665 1684

16691667

Quan l’obra Tartuf encara continuava prohibida, l’endemà de l’estrena deDon Joan, la censura
va començar per eliminar-ne algunes frases. Després de la setena funció, se li va indicar aMolière que abaixés
definitivament el teló. Aquesta obra no tornarà a veure la llum fins al 1682 en una versió censurada. Haurà
d’esperar fins al 1684 per poder veure la seva versió original. RecordemqueMolièremor el 1673

Va ser presentada davant el rei
abans de la seva estrena en
una versió inconclusa amb
només tres actes. Tot i així,
aconsegueix indignar el partit
dels devots pel seu contingut.
La Companyia del Sant
Sagrament va utilitzar la seva
influència per aconseguir
que l’obra es prohibís

Lluís XIV de França autoritza
Molière a representar seva
aquesta obra, que recupera
amés el seu títol original

Molière va provar de representar la seva
obra amb el títol de ‘Panulf o l’impostor’

l’agost del 1667. Però després de la
primera representació, la tornen a prohibir.

L’arquebisbe de París amenaça amb
l’excomunió qualsevol que representi o

escolti l’obra, ja que la considera un virulent
atac a la religió

“Metges. Homes de sort. Els seus èxits brillen al sol... i els seus errors els cobreix la terra”

“La majoria de les persones moren pel remei i no per la malaltia”

FRASES DE MOLIÈRE SOBRE ELS METGES LA SOCIETAT DELS QUATRE AMICS

Molière va formar part d’un destacat grup literari juntament amb
l’escriptor La Fontaine, el dramaturg Racine i el crític i poeta Boileau

A aquest grup d’amics deMolière,
que tenia poques amistats fora
de la companyia teatral, cal afegir-hi
PierreMignard, un dels més cèlebres
pintors francesos clàssics. Va pintar
algunes vegades Lluís XIV, persones
influents de la cort i tambéMolière.
Els crítics d’art assumeixen que va ser un
dels més exitosos retratistes de l’època,
però no un dels millors

Molière Boileau Racine La Fontaine

ALGUNS COETANIS DE MOLIÈRE

Cyrano de Bergerac. Poeta, dramaturg i pensador. 1619-1655

Je n Racin . r m tu g. 1 39 1 9

Ni ol s o le u- e p a x P eta i crít c. 6 6 1 1

Je n Bapti te Lully C m o ito , instrumentis a b llarí f anco tal à. 16 2 1 8

Ch rl s e rault. Escri tor. 1628-1703

Thomas Corneille. Jur sta i dramatur . 6 5-17 9

i rr C rn il e. Dramaturg. 1 0 -1 8

16301622 1640 1650 1660 1670 1673

Je n B ptiste Poquel n. li re. Dramaturg, actor i poeta 1 2 -1 7

e n e La Fontaine 1621-1695

Molière, per
Pierre Mignard

“Un metge és un home a qui es paga perquè expliqui ximpleries a la cambra d’un malalt
fins que la natura el curi o els remeis el matin”

1662
Es casa amb Armande Béjart,

que tenia al voltant de 20 anys i
ell 40. El matrimoni va ser infeliç.

Ella eramolt frívola pel que fa a la seva
relació i ell gelós. L’Armande i Molière es van
separar després del naixement d’una filla
el 1665, relacionant-se només al teatre

fins al 1671, quan es reconcilien

1643 Comença una relació amb laMadeleine Béjart que durarà vint anys

1664
Louis
19/I/1664
10/XI/1664

1665
MarieMadeleine (1665-1723)

1672
Pierre
15/IX/1672
11/X/1672

RELAC IÓ AMB MADELE INE BÉ JART MATR IMONI AMB ARMANDE BÉ JART 1662 -16731643 -1662

3 fi l l s

LES RELACIONS AMOROSES DE MOLIÈRE

MARE I FILLA, O GERMANES?

Armande Béjart (1642 (?)-1700)
Actriu francesa, membre de la família Béjart
i esposa del dramaturgMolière. Va interpretar
una llarga llista de papers importants en les
obres deMolière

És apadrinat
per Lluís XIV
i Enriqueta
d’Anglaterra

Madeleine Béjart (1618-1672)
Actriu francesa, formava part d’una família d’actors parisenca.
Entra al Théâtre duMarais a finals de la dècada del 1630.
Sòcia deMolière, cofundadora
amb ell de la companyia teatral Illustre Théâtre el 1643
i parella sentimental. Madeleine va estar a prop
deMolière fins a la sevamort. Va ser una excel·lent
actriu, especialment en els papers de serventa, alguns
dels quals Molière va escriure per a ella

La data i el lloc exactes del naixement d’Armande Béjart han generat controvèrsies durant molt de temps, ja que encara
que els documentsmostren que ella era la germana deMadeleine Béjart, els rumors contemporanis diuen que n’era la filla
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nis interns, Molière ja ho va
practicar fa quatre segles. El
teatre, doncs, atesa la inaptesa
de la medicina per trobar remei
als seus mals, es va convertir en
la sevamedecina. Però no va ser
el gremi dels metges l’únic que
va rebre de valent amb les seves
sàtires. El poder en general i la
condició humana en particular
també van ser objecte dels te-
mes de les seves comèdies.
Beventde les fonts de laCom-

media dell’Arte, Molière va fer
un pas endavant i va establir al-

guns dels mecanismes del tea-
tre modern. Les traduccions
s’han succeït, tant en castellà
com en català, en aquesta llen-
gua de manera ininterrompuda
des de fa 200 anys. Al segle XX,
les obres de Molière van servir
per impulsar un teatre català
modern, gràcies als muntatges
populars que se’n van fer.
L’última traducció d’algunes

de les seves obres fonamentals
l’acaba de publicarMiquel Des-
clot al volumMolière. Set comè-
dies i un ballet (Proa), que in-

clou Les melindroses ridícules,
El banyut imaginari, El Tartuf,
Don Juan, El misantrop, Amfi-
trió i El burgès gentilhome. Com
explica Desclot en la introduc-
ció, avui Shakespeare és molt
més traduït i representat a casa
nostra que no pasMolière. Però
les sàtires del comediògraf pari-
senc, que va ser objecte de les
ires de l’Església alhora que el
rei el protegia, són avui tan vàli-
des com ho van ser al segle
XVII, quan van ser escrites i es-
trenades a França.cEL EPO TATGE

El 15 de gener
farà 400 anys
que va néixer

a París
el dramaturg
francès més
celebrat

TRADUCCIONS AL CATALÀ
DE LES OBRES DE MOLIÈRE

MOLIÈRE I LA PARAULA

Les traduccions al català van ser
molt primerenques i ja apareixen
al s. XVIII les del poliglot il·lustrat
Pere Ramis. Alfons Maseras va
traduir pràcticament la totalitat de
la seva obra per a l’Editorial Barcino,
que la va publicar en vuit volums entre
el 1930 i el 1936

Molière utilitzava a les seves obres
abundants llenguatges i argots dialectals
alternats amb el francès més correcte
o amb el llatí. Construïa artificialment
llenguatges hipercultes per burlar-se
de forma despietada de certs personatges
de la seva època

1 2 3 4 5 6 7 8

MOLIÈRE NO VA MORIR
A L’ESCENARI
NI VESTIT DE GROC

1655
L’atavalat
o els contratemps
Primera comèdia.
En vers. Es va representar
per primera vegada a Lió

1661
Els empipadors
PRIMERA
COMÈDIA
BALLET DE
LA HISTÒRIA

1659
Les precioses
ridícules o les
dones afectades
Comèdia en prosa

1661
L’escola dels
marits
Comèdia
en vers

1662
L’escola de
les mullers
Comèdia
de 5 actes

en vers

1663
La crítica de
l’escola
de les mullers
Comèdia
en 1 acte

1664
Tartuf

Comèdia
en vers.

Escrita per
primera vegada

en 3 actes

1665
Don Joan
Comèdia
creada en
1665 i reescrita
el 1684

1666
El metge per força
Comèdia en 3 actes

1666
El misantrop
Comèdia en 5 actes

1668
Amfitrió
Comèdia
en 5 actes

1668
L’avar
Comèdia
en 5 actes

1664
El casament

forçós

1664
La princesa

d’Élida

1665
L’amor
metge

1668
Georges
Dandin

1670
Els amants
magnífics

1671
La comtessa

d’Escarbanyes
Comèdia
en 5 actes

1672
Les dones
sàvies
Comèdia
en 5 actes

1671
Les trapelleries

de Scapin
Comèdia en 5 actes

1672
El casament

forçós
(2a edició)

1673
El malalt
imaginari1670

El burgès
ennoblit

1669
El senyor de Porceaugnac

1663
L’impromp-tu
de Versalles
Comèdia
en 1 acte

1673
El 15 de febrer
defalleix durant

la 4a representació
d’El malalt imaginari.

Després de ser portat a
casa amb urgència,

mor1672
MorMadeleine Béjart,
la que havia estat la seva amiga,
amant, sòcia i finalment
sogra (?)

Les restes deMolière descansen
al cementiri de Père-Lachaise, a París

TRANSCRIPCIÓDEL SEU EPITAFI

ESCRIT EN LLATÍ PER ELLMATEIX

Aquí jau Molière, el rei dels actors.
En aquests moments fa de mort
i de veritat que ho fa bé

L’ENTERRAMENT DE MOLIÈRE

Molière desconfiava dels metges, patia tuberculosi pulmonar
crònica i hi va tractar reiteradament. Els tres pilars sobre els
que s’assentava lamedicina del s. XVII eren a quin demés desagradable:
la sagnia, la purga i les irrigacions. A França els denominaven
les 3 S (sanfrir, senner i seringer). Lamedicina de llavors no donava
per amés que aconseguir la curació d’unes quantesmalalties i no
agreujar lamajoria de les altres. Els remeis disponibles contra la
tuberculosis erenmolt limitats, gairebé inexistents. Els metges el
intentaven gairebé tot amb infructuosos resultats. Van sotmetre, sense èxit,
Molière a una dieta exclusiva de llet a fi de pal·liar la sevamalaltia.
El malalt imaginari tots els membres de la facultat deMedicina
de París apareixen en escena com un cor, dient cada un una bestiesa
més gran que la del col·lega, això sí, ambmolt llatí imolta prosopopeia.
Molière els ridiculitza sempre que té l’oportunitat

A la seva mort l’Església no va permetre enterrar-lo en terreny sagrat, ja que la seva
esposa no va trobar cap sacerdot disposat a donar-li l’extremunció. Al morir
sense haver renegat de la seva professió d’actor, se li va prohibir un enterrament.
A causa de l’animadversió de l’Església, va haver d’ intervenir-hi el rei i, gràcies a això
dos dies després, de nit i sense pompes, va ser enterrat al cementiri de Saint
Joseph, al lloc destinat als nascuts morts

LA CONDICIÓ D’ACTOR AL S. XVII
La interpretació era considerada una professió immoral per l’Església
catòlica. Estava prohibit que els actors fossin enterrats en terreny
sagrat d’un cementiri, llevat que s’haguessin penedit del
pecat de ser actor. Erenmenyspreats i excomunicats per l’Església
i també gran part de la bona societat els va condemnar oficialment,
mentre que gran part de la ciutadania individualment els admirava
i de vegades els idolatrava

R. Anechina Osambela / LA VANGUARDIA

FONTS: Enciclopèdia Britànica,
Biblioteca Nacional de França. Catàleg
General, ‘Molière and theater
superstitions’, Thought Co.
i elaboració pròpia

FILMOGRAFIA RECOMANADA:

Vatel. Director: Roland Joffé
França. 2000
Le roi danse. Director: Gerard Corbiau
França. 2000

Lluís XIV
El Rei Sol
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LLUÍS XIV (1638-1715)

1665 1670 16731655

1655 1660 1665 1670 1673

1660
1654 Coronació de Lluís XIV

FINAL

El 15 de febrer del 1673, Molière,
malalt de tuberculosi, pateix un
atac de tos amb expulsió de sang
durant la quarta representació de la seva
obra El malalt imaginari.Després de ser
portat a casa sevamor. A Espanya
es relatava que haviamort sobre
l’escenari i vestit de groc. Segons
altres fonts, vestia de color amarant,
un color semblant al granat, i va ser una
mala traducció el que va donar lloc a la
supersticiómés coneguda del teatre
espanyol. Des d’aleshores els actors
i actrius espanyols eviten vestir
peces grogues per fugir del mal
auguri. Depenent del país, els
colors maleïts al teatre varien

LES COMÈDIES BALLET DE MOLIÊRE

LA DESCONFIANÇA DE MOLIÈRE CAP ALS METGES

LA COMÈDIA BALLET, PRECEDENT DELS MUSICALS
Es tracta d’una obra teatral que incorpora música i coreografia, unint-to
tot en una única acció. Basada en esdeveniments contemporanis, mostra
personatges de la vida quotidiana. Aquest gènere el crea Molière per a la seva
obra Els empipadors. El trioMolière, Lully i Beauchamp va ser el responsable
de nombroses obres d’aquest gènere precedent de l’actual musical. Després
de morir Lully, el 1687, el gènere va anar perdent força fins a desaparèixer

En l’univers teatral,Molière és considerat el pare de la Comédie Française
i les seves obres s’interpreten ambmés freqüència que les de qualsevol altre autor.
El patró dels actors francesos va morir set anys abans de la inauguració de
la Maison deMolière, com també es coneix aquesta institució.
Va ser fundada per Lluís XIV el 24 d’agost del 1680 per unir les dues companyies
de teatre parisenques d’aquell temps, la de l’Hôtel Guénegaud i la de l’Hôtel de
Bourgogne.
El repertori de l’època consistia en obres de Molière i Jean Racine, així com
unes quantes obres de Pierre Corneille, Paul Scarron i Jean Rotrou.
La Comédie Française està directament subvencionada per l’Estat i és l’únic
teatre estatal que disposa d’una companyia estable d’actors.

MOLIÈRE, EL PARE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

Llibret:Molière
Música: Jean-Baptiste Lully (Compositor favorit de Lluís XIV)
Coreografia: Pierre Beauchamp

Llibret:Molière
Música:Marc-Antoine Charpentier
Coreografia: Pierre Beauchamp

1658. Béjart i el seu grup teatral tornen
a París protegits per Felip I d’Orleans,
germà del rei. Interpreten davant Lluís XIV
una tragèdia de Corneille,Nicomedes, que
va avorrir, i una farsa escrita i interpretada
per Molière, El metge enamorat,
que va divertir, però que no s’ha conservat.
En aquest momentMadeleine és l’actriu
principal de la companyia

1659
Obté
el primer
èxit amb
Les precioses
ridícules

1662
Obté el favor del rei Lluís XIV
amb L’escola de les mullers, la qual cosa
desperta gelosia en altres companyies teatrals

1662
Es casa amb
Armande Béjart

TEATRE ITINERANT

LES OBRES DE L’AUTOR

És blanc de nombrosos atacs
i se l’acusa de relacions incestuoses amb
aquella dona que podria ser la seva filla


