


apropdequatremesosquetot
Barcelona i mig Catalunya fa
cuaperanaraveureunfilmde
MauriceChevalier.Haestatun

èxit fabulósquemarcaunaetapaexcep-
cionalenlahistoriadelsespectaclesbar-
celonins.Aquestèxitté,amés,laparticu-
laritatd’ésserunfenomenlocal.NiaParís,
niaLondres,niaBerlín,niaMadridLa pa-
rada del amor nohatingutl’extraordinària
acollidadeBarcelona.Aquècalatribuir-ho?
Aneuasaber…lapsicologíadelpúblictéuns
reconsperfectamentmisteriososifóraenva
quetractéssimderaonarperquèelscata-
lanss’hanengrescatmésqueelslondinencs,
elsparisencsielsberlinesosambunde-
terminatespectacle.

Detotesmaneres,jaqueelpúblicbar-
celoníhafetelseuídoldeMauriceCheva-
lier,boseràrecordarlapartdelahistòriade
l’artistaquetérelacióamblanostraciutat.

1920. «Oh… la revue!»
Somenl’èpocatriomfaldelPrincipalPala-
ce.FerranBayésestàrealitzantelmiraclede
convertirBarcelonaenundelsgranscen-
tresdelmusic-halleuropeu.Toteslesgrans
vedettesinternacionalsdesfilenperl’esce-
naridelPalace.HavingutMayol,havingut
Mistinguett…Mayolhatingutunbonèxit.
Elseuart,unapuntallefiscós,hadeixatala
saladelPalaceunregustequívoc.PíoBaroja,
perexemple,veientMayolhadit:

–Ante un hombre así, un español se sien-
te humillado y ofendido

Considerablement exagerat. De totes
maneres,Bayésveulanecessitatdeportar
unartistamolthomeiqueagradialesse-
nyores.

–PorteuaMauriceChevalier– lihandit.
Perfectament.Esl’èpocaqueChevalier

s’apuntaelsgransèxitsaParís.Ésl’èpocadel
jaquémarró,delspantalonsaquadretsiel
barretdecopa.ÉsunChevalierdetrenta-
unanys,primiafinatperlesnitsdeMont-
martre.EspresentaaBarcelonadintreel
marcesplendorósd’Oh... la revue!.Granèxit.

Enaquellaépoca–hiverndel1920-21–
cobra800ptes.cadadia.

Admirador de Pilar Alonso
Chevalierté,hatingutitindràsempreun
granamicaBarcelona:enLluísFoyer.Esvan
conèixeraFrança,durantlaguerra,quan
Chevalierhaviatornat,presoneralliberat
pelsalemanys.LluísFoyerfaelshonorsde
laciutatalseuamic:Tibidabo,Montserrat,
salonsdete,teatre,cabarets…

Chevaliertéunacuriositatsenselímits.

Li interessa tot, disfruta amb tot. En el
campdelteatre,però,ha«descobert»una
artistaqueeltéencisat:PilarAlonsodel’è-
pocatriomfalaEldorado:Les Caramelles,
Baixant de la Font del Gat.

–Ésunaartistafina,picant,inten-
cionada–diuChevalier–unacosa
parisenca amb regust de la
Rambla.

Compra tots els discos,
tots els papers de música
amb cançons de la Pilar
Alonso.Méstardesfaràen-
viar a París tot el repertori
que vagi creant la extraordi-
nàriacoblejadora.

… i de la Chelito
Desd’unpuntdevistacompletamentopo-
sat,lasegonaadmiraciódeChevalierésla
famosaChelito.Cadanit,uncopacabatel
seunúmeroalPalace,Mauriceesvesteix
cuitacorrentsise’nvacapalLyond’Oron
laChelitofalessevesexhibicions.

Chevaliernos’oblidaràpasfàcilmentde
laChelito.Encaraavui,quanescriuaalgú
deBarcelonanos’oblidapasdedemanar
notícies –unesnotícies lleugeramentgri-
voises– delasevaantigaadmirada.

1923. Eldorado
SegonaapariciódeChevalieraBarcelona.
Trenta-quatreanys.PleèxitaParís.Milpes-
setesdiàries.

TreballaaEldorado.JaéselChevalierde
l’smokingidelbarretdepalla.Acollida

cordial.Elboimillordelanostra
societathacopatliteralmentEl-

dorado. Chevalier diu que
s’hitrobatanbécomaParís.
Aquíesrefermalasevaesti-
macióperBarcelona.

1927. Charivari
Atrenta-vuitanys,Chevalier

estàenelpledelasevaglòria.És
en qualitat de super-vedette in-

ternacional que al mes de novembre
desembarcaalTeatreNou,onhadetreba-
llardintrelarevistaCharivari.

Duesmilpessetesdiàries.Janoésaquell
ChevalierafinatdelesnitsdeMonmaitre
quesaltavadewhiskyenwhiskyiquecada
matinadaveianéixereldiaentrelesbran-
quesdelsarbresdelaRambla.Ésunhome
cepatdetipusatlètic.Resd’alcohol.Resde
ferlabombe.Cadanitensortirdelteatre,un
sandwichalaGranjaRoyalicapalRitz,on
l’esperalasevaesposaIvonneVallée,l’an-

tigapartenaireamblaquals’hacasatre-
centment.

Chevalierestàunamicaespantatdetre-
ballaralTeatreNou.Lanitdeldebut,hasen-
tittresxiulets,quehansortitdel’últimpis.
Tresxiulets,encaraquehaginanatembol-
callatsambsonoresovacions,hanbastat
perquèMauriceentrialseucamerinoamb
llàgrimesalsulls.

–Ésmassagranaquestteatre–diu–.No
hihamaneradedominarelpúblic.

Comhoarreglarem?Escurçantelpro-
grama.Enlaprimerafuncióvacantardeu
cançons.Elsdiessegüentsnomésencan-
taràtres.Aixíelpúblicnoesfatigarà.Cal
amansirelpúblic.Calevitardetotespas-
sadesqueelstresxiuletsestorninasentir.
Hom reparteix més prospectes amb les
traduccionsdelscuplets.ÉselmateixChe-
valierelqueescriuelsborradors.Perunmo-
ment,elsseussentimentsdesuper-vedet-
teesrevolten.

–Maihauriacregutquefoscapaçd’aju-
pir-metant– diu.

Detotesmaneres,lasevaactuacióalNou
resultàungranèxit.Precisamentaquellsdies
hihaaBarcelonaelCircKrone,quehabui-
dattotselsteatres.NoméselNous’hasal-
vat.Chevalierhafetelmiracle.
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El cantant i actor Maurice Chevalier en acció en una pel·lícula dels seus anys daurats

ARXIU

El llegat
LES HORES BARCELONINES 
DE MAURICE CHEVALIER

Segona entrega del recull amb els 50 millors articles del periodista manresà Josep Maria Planes
(1907-1936).  En aquesta ocasió recuperem un fragment del text en què explica l’auge de la relació

d’amor entre l’actor Maurice Chevalier i la Barcelona de principi dels anys 20. Tria de Pep Corral Vilella

A principi dels
anys 1920,

Barcelona viu el
miracle de ser 
un temple del

music-hall
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