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Jordi Coca ‘La història del teatre català 1. Dels orígens a
1800’, de Francesc Massip, és una aportació
cabdal per entendre què érem i què som

Història del teatre català

D’
ençà que l’any
1978 l’enyorat
Xavier Fàbregas
va escriure la
seva Introducció

al teatre català ningú no havia re-
près amb energia l’assignatura
pendent de rellegir i reescriure el
nostre passat teatral. Hi ha hagut
l’intent divulgatiu que l’any pas-
sat va fer Josep Maria Sala Vall-
daura, titulat Història del teatre
a Catalunya, i diversos treballs de
base i monogràfics, alguns dels
quals són altament meritoris.
Penso, per exemple, en els dos vo-
lums del Diccionari del teatre a
les Illes Balears, dirigit per Joan
Mas, que és de consulta obligada.
De fet, a les universitats dels Paï-
sos Catalans hi ha força especia-
listes que furguen per ampliar i
aprofundir el coneixement de pe-
ríodes, autors i aspectes diversos
de la nostra dramatúrgia. L’any
1989 l’Institut del Teatre va ela-
borar un projecte per fer amb les
universitats catalanes una gran
enciclopèdia de les arts de l’espec-
tacle. Hi treballava un grup d’ex-
perts, s’havien signat convenis
amb algunes universitats, la me-
todologia a seguir estava prou ma-
dura… Dissortadament, en produ-
ir-se el relleu a la direcció del cen-
tre van canviar les prioritats i tota
la feina feta va caure en l’oblit fins
al dia d’avui. Des de fa dècades,
doncs, cap institució i cap editori-
al ha demostrat el més mínim in-
terès per aquesta qüestió.

En aquest panorama, i com a
supervivent de l’equip que duia a
terme el projecte de l’Institut del
Teatre, Francesc Massip ens sor-
prèn amb un interessantíssim
primer volum de la Història del
teatre català. Tal com ens anun-

Amb aquest primer volum, necessàriament il·lustrat, Francesc Massip es perfila com el continuador de l’obra de Xavier Fàbregas ■ JORDI GARCIA

cia en el subtítol, el llibre editat
per Arola va dels orígens fins al
1800. I potser aquest seria l’únic
retret de gruix que es podria fer al
volum: haver anat massa enllà en
el temps i tractar períodes que
haurien estat millor en un segon
volum. La pega, però, és més im-
putable a la manca de suport ins-
titucional que no pas a l’autor, i
cal situar-la també en el territori
de tot allò que és opinable.

En realitat el volum és esplèn-
did, necessàriament il·lustrat, i

a mi em sembla que inicia el
futur de la historiografia de les
arts escèniques al nostre país. Ja
de bon començament l’autor ens
adverteix que el volum en qües-
tió “vol ser una història dels pro-
ductes espectaculars, els quals
no sempre produïen textos”. Dit
d’una altra manera: s’evita la
confusió crònica entre teatre i li-
teratura dramàtica, que sempre
tendeix a anar en detriment del
teatre. La investigació de Mas-
sip, doncs, va per camins meto-

dològicament nous, ja que, com
afirma ell mateix, “la història de
l’espectacle teatral no és una his-
tòria d’obres ni una història de
monuments com ho són respec-
tivament la història de la litera-
tura i la història de l’art, sinó
que és una història de docu-
ments”. Cal, doncs, determinar
què és un document vàlid i com
ha de ser llegit. I a partir d’aquí
el resultat ens sorprèn pel que té
de mirada nova, si més no entre
nosaltres.

Aquest primer
volum inicia el futur
de la historiografia
de les arts
escèniques
al nostre país

Quadern de teatre

Què érem, què som
@ Massip ens proposa un recorre-
gut cronològic per un seguit de for-
mes “teatrals” que fins ara havien
estat poc considerades a les histò-
ries del teatre que partien de la pre-
eminència del text literari. Però no
únicament analitza les festes po-
pulars i els gèneres d’arrel religiosa
que sobreviuen, sinó que posa en
valor i rehabilita la feina dels jo-
glars, massa sovint empetitits al
costat de la grandiositat textual
dels trobadors.

També dibuixa el recorregut que
fa el teatre català del temple al car-
rer en el traspàs que va del drama
litúrgicalsMisteris, tot fent-nosevi-
dent que era una teatralitat visual
i que era al servei del poder. I en

tractar el teatre del Renaixement
abunda en la consideració del pes
que va tenir la cort virregnal de Va-
lència en l’apropiació de l’escena
erudita idelsmodels italians.Sense
aquest teatre poliglot i sense una
creixent escena populista i profes-
sional, segurament el teatre barroc
que després va florir al teatre cas-
tellà hauria evolucionat de manera
diferent. En aquest sentit la figura
del barceloní Francesc Fontanella
podria haver estat cabdal si les cor-
relacions de poder haguessin evo-
lucionat de manera diferent.

IhihaelcasdelsgermansRamis
a Menorca sota l’ocupació anglesa,
i sobretotambJoanRamis iRamis.
Ramis és un nom central en el pe-

ríode del neoclassicisme català. La
seva tragèdia Lucrècia, raciniana i
escrita sota els dictats de la poètica
de Boileau, també fa pensar com
hauria estat el nostre teatre sense
la impositiva dominació castellana.
Però el tractat de Versalles va tor-
nar l’illa de Menorca a la corona es-
panyola i es van estroncar les espe-
rances.Massipensproposaunami-
rada nova a aquesta realitat encara
mal coneguda, i ho fa tenint en
compte tant les festes per les noces
de l’arxiduc Carles com les propos-
tes textuals i multiformes del tea-
tre humanístic. Però el més impor-
tant és finalment, al cap de tants
anys, que ja tenim un continuador
de l’obra de Xavier Fàbregas.La Passió és un clar exemple de com perviu el teatre al llarg del temps ■ AVUI


