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» L’Ajuntament de Barcelona publica Ignasi Iglésias 1871-1928. La vigència d’un mite 
oblidat, de Manel Martín Pascual, Pau Vinyes i Roig, Jordi Petit i Gil, Jaume Comas i 
Gras, Xavier de la Cruz i Sala, Xavier Martín Vilà, i amb pròleg de Jaume Seda i Mariné, 
quan es compleixen cent cinquanta anys del seu naixement, i té per objectiu reivindicar 
la figura i l’obra d’un dels dramaturgs i poetes més importants de la literatura catalana. 
 
» La publicació representa un llibre imprescindible que destaca la lluita d’Ignasi Iglésias 
per la llengua catalana i la defensa de les classes més febles. Plasmar la vida obrera de 
l’època el va convertir en un mite, alhora que també va ser menyspreat i reprovat per 
alguns sectors de la intel·lectualitat i la dramatúrgia catalanes. 
 
» Va ser referent del moviment modernista, juntament amb Àngel Guimerà i Santiago 
Rusiñol, però Iglésias ha quedat exclòs dels reconeixements com a intel·lectual del 
moviment que tots dos han rebut al llarg del temps. 
 
» En el treball de recerca s’han localitzat 50 obres escrites abans de l’any 1928. Un buit 
de 82 anys separa la vigència de la seva obra, que pràcticament no s’ha recuperat, ni 
reeditat o escenificat, l’obra d’un intel·lectual referent de les lletres catalanes que en el 
seu temps fou traduït a altres llengües com el castellà, el francès o l’Italià. 
 

El reconeixement, la popularitat i l’èxit del teatre 
d’Ignasi Iglésias va ser, al primer quart del segle !!, una 

demostració d’afecte de la ciutadania, que veia en el 
dramaturg de Sant Andreu un home íntegre, convençut, 
coherent i generós. El context històric reclamava veus 

netes i coratjoses. I el «poeta dels humils», en encertada 
expressió de Joan Maragall, va saber copsar l’alè de 
renovació del moment, els reptes dels canvis que la 
industrialització imposava i els anhels d’afirmació 

identitària i d’esperança de la cultura catalana. L’obra 
dramàtica d’Iglésias és l’expressió del compromís amb 
la veritat i amb la solidaritat i, alhora, un testimoni de 

fidelitat amb els ideals de llibertat.
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» L’elaboració del llibre ha estat possible gràcies, entre altres entitats, a la col·laboració 
de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, així com el Districte de Sant Andreu. A 
més, el llibre aporta 120 fotografies, de les quals al voltant del 80% són desconegudes.  
 
» Aquesta publicació culmina l’Any Iglésias a Sant Andreu de Palomar, que li hi ha retut 
homenatge amb dues exposicions, més la representació en dues ocasions de L’home 
de palla, per la companyia L’Avançada —que rep el nom en honor seu—, del Casal 
Catòlic de Sant Andreu de Palomar, i dues representacions més de La barca nova a 
càrrec del Grup de Teatre del Centre Cultural i d’Esbarjo de Sant Pol de Mar. 
 
» Sant Andreu de Palomar ha guardat la memòria de l’artista i, des de la seva mort, cada 
primer diumenge del mes d’octubre li fa una ofrena de flors; només suspesa en els anys 
de la Guerra Civil. 
 
 
 
“El nostre poble ha viscut i viu encara abandonat de tothom; els artistes i els pensadors de 
casa, fins als més actius i generosos, amb poques excepcions viuen completament 
distanciats dels humils (...) no conviuen amb ells i no participen de llurs dolors i llurs 
esperances.”  Ignasi Iglésias 
 
 
Ignasi Iglésias (Sant Andreu de Palomar, 19 d’agost de 1871 - Barcelona, 9 d’octubre 
de 1928) fou un poeta i dramaturg català que visqué en una època de transformació 
social i política. La seva obra estarà marcada pel seu caràcter social i humanitari, obres 
desenvolupades principalment sobre ambients modestos de gent treballadora.  
 
El reconeixement, la popularitat i l’èxit del teatre d’Ignasi Iglésias va ser, durant el 
primer quart del segle xx, una demostració d’afecte de la ciutadania, que veia en el 
dramaturg un home íntegre, convençut, coherent i generós. El context històric 
reclamava veus netes i coratjoses. I “el poeta dels humils”, en una encertada expressió 
de Joan Maragall, o “el poeta del poble”, va saber copsar l’alè de renovació del 
moment, els reptes dels canvis que la industrialització imposava i els anhels d’afirmació 
identitària i d’esperança de la cultura catalana. L’obra dramàtica d’Iglésias és l’expressió 
del compromís amb la veritat i la solidaritat i, alhora, un testimoni de fidelitat amb els 
ideals de llibertat. En el rerefons de la seva obra sempre queda latent el seu amor a la 
humanitat i el ferm objectiu de portar al teatre els neguits del món obrer. En paraules 
del poeta Joan Maragall, “El gest de l’home que abraça (...) fins i tot en l’himne més 
esbojarrat a l’individualisme triomfant (...) Aquest és el misteri de l’atracció social que 
té Iglésias i el secret de la seva popularitat (...) per això, de tots els poetes catalans, ell 
és el més popular i això és justícia del poble”.  
 
Tot i que en l’actualitat la figura d’Ignasi Iglésias roman en un absolut oblit, s’ha de tenir 
present que va ser un dels personatges més populars i estimats de Catalunya. 



Catalunya, Barcelona i Sant Andreu de Palomar seran els seus principals escenaris i els 
que marcaran la seva trajectòria personal i professional. Però per entendre la seva obra 
s’ha de tenir en compte el marc polític i social del moment. 
Iglésias va realitzar activitat política com a regidor de l’Ajuntament de Barcelona pel 
Centre Nacionalista Republicà (CNR) i la seva figura va ser clau per obrir ponts entre la 
classe obrera. La seva popularitat va fer que Antoni Rovira i Virgili li demanés que es 
presentés com a candidat d’Esquerra Catalana en representació del Districte de Sant 
Andreu de Palomar. El líder del CNR obtingué l’escó el maig de 1909. El càrrec li va 
permetre formar part de la Comissió Permanent Ordinària de Governació. Desenvolupà 
iniciatives a favor del teatre, la cultura i l’escola catalana. Fou vocal municipal de la 
Comissió de Colònies Escolars, òrgan que proporcionava a centenars de nens i nenes 
de classe obrera gaudir un mes de la natura a diversos indrets de Catalunya. També 
impulsà el projecte “L’Escola del Bosc”, una escola model, laica i innovadora. 
 
Amb l’esclat de la Gran Guerra, participarà en iniciatives a favor de França “Considerava 
que aquest Estat representava valors polítics afins i podia comprendre i fins i tot 
defensar les reivindicacions autonomistes catalanes.” Assenyala Manel Martín 
 
Fou un gran defensor de la idea de dignificar la vida obrera i, per aconseguir-ho, va fer 
servir el “teatre d’idees” basat en el teatre modernista, en què va destacar la seva 
sensibilitat mostrant els valors i les preocupacions del món obrer en les seves obres. 
Des de la dramatúrgia i des dels seus ideals polítics, sempre treballà en la defensa de 
la llengua i del teatre. Gràcies a la seva entrega, es va guanyar el respecte i l’estima de 
les classes populars i el respecte dels sectors artístics i intel·lectuals.  
 
Va ser un dels artistes cabdals del moviment modernista català, juntament amb Àngel 
Guimerà i Santiago Rusiñol. El seu primer contacte amb el moviment modernista 
barceloní va ser a través de la Colla del Foc Nou, on feien tertúlies literàries, i on es 
parlava de les estrenes de teatre i de literatura. Aquest grup va ser perseguit i acusat 
d’instigar els atemptats que culminarien en els processos de Montjuïc, i s’hagué de 
dispersar. Ignasi Iglésias no va fugir, i va ser detingut, tot i que fou posat en llibertat 
ràpidament. Un cop dissolta la Colla del Foc Nou, Iglésias s’apropà al grup L’Avenç, 
que integrava els intel·lectuals i artistes més influents de Catalunya com Jaume Massó, 
Joan Maragall, Ramon Casas i Pompeu Fabra, entre d’altres.  
 
De mica en mica, Iglésias s’integrà en el teatre modernista i la crítica teatral el començà 
a valorar. 
 
L’origen d’Iglésias és al seu Sant Andreu natal, allà es va formar en la dramatúrgia a 
través del grup L’Avançada, i les seves primeres produccions es basen en el 
modernisme vitalista, el republicanisme, l’obrerisme, l’associacionisme i els sectors 
populars. La seva vida a Sant Andreu li va permetre conèixer de primera mà els valors i 
costums de la cultura obrera, els problemes individuals i els col·lectius. 
 
Quan Ignasi Iglésias arriba a Barcelona ja havia estrenat i dirigit deu obres a Sant 
Andreu. Entre els anys 1892 i 1894, va posar en escena quatre produccions, entre les 



quals figura L’argolla, obra que marcarà la seva trajectòria, un dels seus principals 
drames on es manifesta la influència de l’anomenat “teatre d’idees”, en què els 
personatges es revolten contra la moral social injusta, vergonyosa i rutinària dominants. 
L’estrena de L’argolla li impedirà tornar a estrenar fins al 1898, per considerar-se una 
obra escandalosa.  
 
L’any 1897 s’estrena a Sant Andreu Fructidor, on els sentiments i els instints naturals 
estan per sobre de les convencions i les regles socials. L’èxit de l’obra li va permetre el 
retorn a Barcelona, on estrenà deu produccions entre els anys 1898 i 1901. Les dues 
obres més aclamades van ser L’alosa (1899) i El cor del poble (1902), seguides de dos 
drames que el van consagrar, Els vells, estrenada al Teatre Romea l’any 1903, obra que 
representarà l’obrerisme, i Les garses, amb una estrena simultània al Teatre Romea i el 
Teatro de la Comedia de Madrid, l’any 1905. 
 
Pel que fa a la llengua, a través del teatre va defensar el català, així com el dret a situar 
la cultura catalana entre les grans cultures europees.  
Entre els anys 1911 i 1917 el Teatre Romea va començar a programar produccions en 
castellà. Un dels objectius d’Iglésias era impulsar el teatre nacional català, però per 
aconseguir-ho primerament s’havia de revisar el fet cultural català, és a dir, públic, actor 
i crítica, millorant la formació cultural i teatral; per això, era convenient recórrer a 
subvencionar les produccions, crear una escola formativa, millorar les condicions 
econòmiques i la creació d’un sindicat (SADC, amb la presidència honorària d’Àngel 
Guimerà, Ignasi Iglésias i Santiago Rusiñol); en definitiva, dignificar el teatre català. Però 
tot i ser aprovada una subvenció de 30.000 pessetes, la incapacitat d’atendre aquesta 
despesa, a més de la sortida d’Iglésias del consistori, entre altres factors, van fer que el 
projecte fracassés.   
 
Aquest panorama, més l’incendi del Teatre Principal, va posar el teatre català en una 
situació lamentable. Però Ignasi Iglésias no va defallir i buscà una solució entre el món 
associatiu i els autors professionals catalans, a més de fer-se càrrec directament de 
programar, de la direcció artística i la formació. Gràcies a aquestes solucions, es 
representaren obres, entre altres autors, de Guimerà, Rusiñol i del mateix Iglésias, que 
resultaren un èxit econòmic i de públic, i posicionaren així la dramatúrgia catalana. 
 
El 29 de novembre de 1917 es representa al Teatre Romea la primera obra en català, 
després de 6 anys d’absència, i Iglésias s’entregà en aquest projecte i intentà fer 
consolidar la companyia d’actors catalans. Malauradament, el projecte no va resultar i 
Iglésias fou acusat de no saber gestionar ni d’estar a l’altura; tampoc no va quedar 
exclosa la crítica sobre la seva arbitrarietat en la programació, i el 6 de gener de 1918 
va dimitir. 
 
El 1920 el Teatre Romea estrena La nostra parla, d’Ignasi Iglésias, on de nou l’obra 
representa una declaració d’amor a la llengua catalana. 
 
 



L’any 1921 la República Francesa li va concedir el títol de cavaller de la Legió d’Honor, 
títol que també van rebre Àngel Guimerà i Ramon Casas. 
 
El 1926 va rebre la medalla d’or de l’Institut Nacional de Previsió, atorgada l’any 1917, 
com a reconeixement per la seva tasca en evidenciar la necessitat de l’assegurança de 
jubilació amb l’estrena d’Els vells. 
 
El 6 de febrer de 1927 va rebre un reconeixement multitudinari al parc de la Ciutadella, 
que celebrava les 50 representacions de la seva obra La llar apagada, al Teatre 
Novetats. A l’acte hi van participar artistes, escriptors, entitats obreres i culturals de 
Catalunya, però amb adhesions de Madrid, Lleida, l’Havana, Santiago de Cuba, Buenos 
Aires i París, amb intervencions d’intel·lectuals i artistes com Rusiñol, Rovira i Virgili, o 
Ambrosi Carrion. Amb aquest homenatge, a més de reivindicar la seva figura, també es 
reivindicava la llengua i la cultura catalanes en plena dictadura de Primo de Rivera. 
 
El 6 de febrer de 1928 Ignasi Iglésias va patir una hemorràgia cerebral que li provocaria 
la mort dos dies més tard, a l’edat de 57 anys i en plenes facultats. 
 
Ignasi Iglésias va ser un dramaturg i poeta, capaç de posar el món obrer en escena com 
cap altre. Estimat no només per les classes populars, va ser respectat per amplis sectors 
artístics i intel·lectuals.  
 

“Ans d’acabar us dic gràcies a tots amb l’ànima agraïda, confosa. Deixeu-me, però, 
d’ara en endavant. No em glorifiqueu més. Deixeu-me morir vell, i en parlar de mi 
recordeu-me com un escriptor malaurat. Com un pobre minyó de Sant Andreu que 
prometia. I si afegiu que era un bon noi, us ho agrairé més encara.” Ignasi Iglésias Les 
darreres paraules pronunciades en el seu parlament a l’homenatge de la Ciutadella. 
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Per a més informació: 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

Laura Santaflorentina / tel.: 699 061 244 / c/e: laurasantaflorentina@gmail.com 

 
 

 
 


