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La il·lusió al teatre 
 

(Acabament) 
 

Anys endarrera, a Sabadell, en un dels actes d'un melodrama, el primer actor deia un monòleg, perdut entre 
el rocam d'una muntanya, abrupta. L'autor s'havia treballat la col·laboració de la naturalesa perquè en el 
moment que el primer actor fes sabedor al públic de la tempestat de passions que agitava el seu esperit, 
coincidís amb un temporal de trons i llamps que empitjorés la patètica situació del personatge. Per a donar 
més realitat a la cosa, el traspunte s'havia instal·lat entre bastidor, al cim del corriol per on davallaven a 
l'escena els personatges, que venien de la part alta de la muntanya. Mentre el galant etzibava un bell 
paral·lel entre l'estat del seu esperit i l'estat atmosfèric, hagué d'esclatar el tro que estava escrit.   

 

 
L’aeroplà que passa 

El traspunte, amatent, pega un cop de maneta formidable, però el sorollós atuell estava tan primparat, que 
li fugí de la mà i començà a davallar a saltirons pel poètic corriol i es presentà a l'escena quan l'actor, amb 
veu velada pel rogall, deia: “Ruge el trueno en  el firmamento”. L'home es va sentir tan indignat per la 
presència del voluminós instrument, que es girà i li engegà una magnifica puntada de peu, obligant-lo a fer 
mutis per un bastidor de peu pla. Amb l'esverament no se li va acudir altra cosa que dir: “- El trueno se 
aleja -”. Malgrat de ser veritat, el públic va esclafir la rialla, la qual cosa demostra que la veritat del teatre 
sempre ha de ser una veritat convencional. 
 
El tro també es produeix per mitjà d'uns corrons, que porten clavats unes travesses de fusta, que fent-los 
rodolar per l'escenari donen la sensació del tro llarg i llunyà. Però el tro gros, aquell que pot decidir una 
situació, es fa amb la caixa dels trons, eina que no pot faltar a cap escenari de pretensions. Aquesta caixa es 
construeix amb diversos dispositius; el més usat, però, és l'inventat per Meyerbeer.  Diuen que l'autor de La 
Africana, durant els assaigs de la seva obra El perdó de Ploermel, trobava insuficients tots els mitjans 
utilitzats per a produir el terrabastall que convenia a la seva partitura. 
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Un dia, passant per davant del Louvre, on es feien obres, va veure que des d'una finestra superior aviaven 
els maons i les desferres per una canal de fusta que arribava fins a baix. El soroll que feien els materials 
davallant a salts per aquell conducte, va inspirar-li la idea de la caixa dels trons. Aleshores va fer construir 
una mena de xemeneia quadrada de fustes gruixudes; a l'interior es clavaren com uns graons inclinats amb 
una trapa a la part superior de la xemeneia on es posaven uns quants trossos de plom, ferro, palets i runa, 
de diferents mides. En el moment donat s'obria la trapa i tota la càrrega es precipitava xemeneia avall, 
rebotent d'un graó a l'altre, produint un soroll eixordador. Actualment totes les caixes dels trons són 
construïdes amb aquest patró i generalment van muntades prop de la boca de l'escenari. 
 

 
El soroll característic del tren al arribar a l’estació, 

és admirablement imitat amb aquest aparell 
 

La pluja, quan ha de caure a l'escena i mullar els objectes i els actors, si ells hi consenten, es simula fent 
caure aigua d'uns tubs amb foradets, com llargues regadores, penjats al telar. Però això no mereix el nom de 
truc: és una imitació servil de la naturalesa i per comptes de suggestionar gairebé sempre fa riure. El soroll 
de la pluja caient al defora, el soroll de la pluja d'hivern, que fa més dolça la tebior de la intimitat i més 
amable el caliu de la llar de foc, s'imita valent-se de diversos aparells, en particular un que, per la seva 
especial arquitectura, té un aire cabalístic i que a primer con d'ull difícilment se n'endevinaria la utilitat. 
 
L’aparell està format per dos dipòsits de fusta, quadrats, més estrets de la base que de la boca, posat als 
extrems d'una mena de conducte de fusta de cares planes, disposat en zig-zag uniforme. Les cares amples 
d'aquest conducte són tapades amb paper de solfa o planxa molt prima.  
L'aparell en conjunt sembla un estrany rellotge d'arena d'unes proporcions extraordinàries. 
 
Als dipòsits s'hi posen uns grapats de veces, sorra fina o petits perdigons i quan es vol fer ploure, s'estiren 
unes petites trapes que hi ha al fons dels dipòsits i les veces, o el que sigui, van caient sobre el paper de solfa 
del conducte, no a raig fet, sinó saltant de l'un a l'altre com en la caixa dels trons fins arribar al dipòsit 
inferior; aleshores es gira l'aparell i es repeteix l'efecte. El soroll que fa en caure la sorra simultàniament 
damunt dels diversos plans, dóna la sensació exacta de la pluja; i per a obtenir un fort ruixat o un xàfec no 
cal fer més que obrir del tot la trapa dels dipòsits. 
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El soroll del vent s'obté amb el fregadís més o menys ràpid d'uns barrots de fusta clavats al volt de dos 
discos formant un tambor amb un tros de seda o de tela tibant que es posa al damunt. L'aparell funciona 
com una torradora de cafè. Rodant a poc a poc es simula la remor suau de l'oreig, i rodant fort un hom 
s'imagina sentir l'udol esfereïdor de la tramuntana. 
 
Els llampecs avui ja es fan a tot arreu amb electricitat; es munten dues barretes de bronze o bé una llima i 
un carbó d'arc voltaic en mànecs absolutament isoladors i s'hi fa arribar un fil conductor. Quan es vol fer un 
llampec se n'agafa un amb cada mà, es posen en contacte els extrems metàl·lics i es produeix 
l'enlluernadora resplendor del llampec que dura tant com dura el contacte.  
 
La remor de la mar a la platja s'imita fent rodolar boles de pedra i ferro, de diferents mides, dintre un caixó 
de vuit o deu pams de llarg per quatre o sis d'ample, que té un moviment de balancí. En alçar-lo d'un 
extrem, les bales rodolen cap a l'altre, i el copet sec entre elles, fa la il·lusió que es senten les onades com es 
desfan entre els palets de la platja. 
 

 
El tro llunyà 

 
Ultra els sorolls de la naturalesa, cal de vegades imitar els produïts pels enginys més usats al món, sorolls 
inconfusibles que tenen un alt poder de suggestió. Una criatura de qualsevol país civilitzat sabrà distingir 
perfectament els esbufecs i el trepidar d'una locomotora, del soroll d'un automòbil o d'un aeroplà. La 
imitació d'aquests sorolls, doncs, havia de classificar-se entre els sorolls de repertori als teatres. 
 
El soroll de les locomotores, es simula fent rodar unes rodetes que suporten un disc, per damunt d'una 
plataforma estriada, clavada sobre una taula: les sotragades de les rodetes en passar les estries donen idea 
dels sorolls que es senten a les estacions a l'arribada dels trens quan entren en agulles. 
 
El pas del tren es fa tustant amb uns espolsadors de filferro damunt d'una planxa prima penjada davant 
mateix de la pell d'un bombo. També es pot simular aquest soroll, posant el bombo ajagut i una mica 
inclinat, deixant al damunt de la pell uns quants claus o puntes de París. Es percudeix amb els dits o un 
bastó; la vibració fa saltar els claus i el soroll metàl·lic, barrejant-se amb la remor confusa del bombo, fa 
l'efecte del pesat trepidar del tren. 
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El característic soroll dels automòbils, i especialment l'engegada del motor, s'imita perfectament passant 
amb força el mànec d'un martell pel damunt d'un tros de planxa ondulada posada damunt d'uns gruixos de 
roba damunt mateix de les fustes de l'escenari. Però perquè la il·lusió sigui completa, cal acompanyar 
aquest soroll, de curtíssima duració, amb un altre de complementari produït pel frec d'una carta de joc amb 
els raigs d'una roda de bicicleta posada amb el seient de cara a terra. Segons la velocitat que es doni a la 
roda, el soroll es fa llunyà o pròxim, i si es combina amb uns quants oportuns tocs de botzina, diries que es 
sent la fortor de la benzina i tot. 

 
El moderníssim soroll dels aeroplans s'estrafà engegant amb un tub un fort corrent d'aire contra els forats 
de dos discos paral·lels i bastant acostats, que roden en sentit contrari. 
 
L'arribada d'un cotxe es suggereix sacsejant un penjoll de picarols i el galop d'un cavall s'imita tustant la 
paret rítmicament amb dos mitges closques de coco. 
 
Les flames que acompanyen les enfonsades del diable es fan amb la pipa de licopodi: es projecta, bufant pel 
canó d'una pipa gegantina, pols de licopodi sobre una flameta d'alcohol; el licopodi s'inflama i fa una gran 
flamarada que s'esvaeix instantàniament. Les flames de llarga duració es simulen fent voleiar, per mitjà de 
ventiladors, uns ramells de tafetans vermells lleugeríssims, il·luminats amb llum vermella i directa. Dels 
corrents d'aire agitant teles voleiadisses se n'ha tret bastant partit a l'escena. En alguns teatres de París, a 
l'últim acte de Carmen, quan Don José entra a la plaça, es veu que la multitud saluda el matador amb els 
mocadors. L'efecte és produït per un corrent d'aire que agita uns petits trossets de seda que hi ha clavats, 
damunt de les diminutes figures del teló del fòrum. 
 

 
La màquina del “vent”. 

Segons la rapidesa que es fa voltar l’aparell, 
es dóna la sensació dels diversos vents 

 
En els nostres teatres hi ha l'especialitat de les cassoles d'arròs; cal dir, però, que els nostres comediants no 
estan pas gaire cofois d'aquesta especialitat i tenen raó de no estar-ho. 
 
Aquella gran cassola d'arròs daurat i fumejant, per on suren les llenques de pebrot vermell, no és altra cosa 
que serradures mullades amb aigua calenta i adornades amb trossos de baieta vermella. El truc no es pot 
negar que no pot ser més econòmic; però s'ha arribat a menjar tant a la nostra escena... 
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Abans de cloure aquestes lleugeres notes sobre una matèria que podria omplir un gran volum, hem de dir 
unes paraules sobre dos objectes que són dues veritables institucions del teatre universal: el matapecats i la 
cleca. 
 
El matapecats és un element còmic indispensable; amb ell es peguen aquelles pallisses més convincents 
que el discurs més curull de filosofia i ordenat amb rigorosa dialèctica. Molière hi mostra una justificada 
predilecció. 
 
Aquesta eina, que explotada sàviament dóna resultats meravellosos, no és més que una beina de llustrina 
atapeïda de palla llarga, 
 
La cleca és la màquina de donar bufetades. Aquell espetec descomunal exponent de la força amb que una 
mà irada s'adapta a una galta inofensiva o badoca, és obra de l'adorable cleca. 
 
Aquesta màquina, d'efectes tan sorollosos, és d'una senzillesa extraordinària: dues llenques de fusta ben 
llises lligades per un extrem amb una frontissa; a la part de fora porten un nervi de fusta que serveix per 
gafar-les. Quan ha d'actuar, l'instrumentista l'obre agafant-la pels nervis, es posa entre bastidors, sotjant 
amatent, i quan l'actor fa el gest de pegar, junta amb força les dues llenques i es produeix el desitjat espetec. 
 
La tasca és delicada i més d'una vegada l'haver fallat una bufetada d'escenografia, n'ha provocat una pluja 
d'autèntiques no tan decoratives, però d'efectes molt més funestos per a les galtes que les han absorbides. 
 
 
Autor: Xitxol 
 
Revista D’Ací d’Allà. Volum III. Número 7. Juliol 1919. 
 
 

 
L’aparell que produeix el tro en tot son esclat 

 
 
 
 
 
Material escanejat i passat a text. S’han conservat les expressions originals. Els subratllats en cursiva són 
els del propi original. Barcelona, octubre 2008. Contacte: casals.ricard@gmail.com. 
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