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tendència a ficcionalitzar. Què podríem dir d’un Arconovaldo Bonacorsi, que sembla d’opereta, si no fos
que sabem la quantitat de morts de debò que seguiren l’ordre vociferant de «Tutti i rossi fucilati»? O del
germà Areso, porter de Montserrat i autor d’unes notes impagables (d’estil «peculiar», diu Massot
prudentment), que sembla tret d’una novel·la d’Umberto Eco? Aquests «personatges» foren, però, gent de
debò i la seva actuació fou de debò (documents canten), perquè el teixit de la història està format també per
tot d’estrats, de perspectives, d’actuacions, de responsabilitats, que cal conèixer i escatir.

Novel·lesca sembla, així mateix, però en un sentit completament oposat, la vida del polític i promotor
cultural Antoni M. Sbert, protagonista d’una biografia ben agitada, viscuda sovint a contracor, perquè les
seves conviccions ideològiques, el seu temperament de treballador incansable i la seva capacitat d’orga-
nitzador eficaç no el feien el millor candidat per a una trajectòria tan abrupta com la que li va tocar viure
(a ell, i a d’altres), precisament, a causa de les  esmentades característiques ideosincràtiques.

Perquè, ben mirat, una persona amb unes qualitats i disposicions tan marcadament favorables a l’actuació
des dels àmbits institucionals, només va poder desplegar-se en condicions regulars després de la caiguda
de la Dictadura de Primo, en els anys de la Segona República i, si ho podem considerar encara «regular»,
durant la Guerra Civil. D’ací que la seva personalitat hagi estat sempre mediatitzada per la funció que,
inevitablement, havia d’acomplir en situacions irregulars, primer des de l’oposició (d’ací l’«etern estudi-
ant»), després des d’uns càrrecs vinculats en major o menor grau a un govern i a unes institucions a l’exili,
sense territori real i sense mitjans, amb totes les precarietats, malentesos i friccions que en deriven.

Per aquestes raons, una biografia ben documentada era no només un acte de justícia sinó una necessitat: per
conèixer el personatge i, també, per establir la, diríem, centralitat de les seves actuacions polítiques i culturals.
Així, veiem com Sbert lidera i promou una gran diversitat de plataformes i projectes (de vegades simplement «hi
és», en un discret i sempre eficaç segon terme), que Massot ressegueix proporcionant, paral·lelament, el perfil
personal i ideològic del biografiat; l’abast i les repercussions de la seva actuació en cada àmbit, i els problemes
o les limitacions que, en cada cas, va haver d’afrontar. Massot, com és habitual, estira tots els fils que parteixen
de la figura estudiada, tot declarant que es tracta d’«una primera síntesi» (!!!). Un dels més interessants és el dedicat
a la Fundació Ramon Llull, investigat per l’autor ja anteriorment i ara d’absoluta actualitat, des que ha aparegut
la documentació que va ser salvada pel govern basc a l’exili i dipositada a la fundació Sabino Arana. No dubtem
que aquest fil, entre d’altres, continuarà estirant-se fins a descobrir-ne tot el teixit, fins a treure l’ordit de la història.
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A diferència del que s’havia esdevingut fins ara, els estudis sobre el teatre valencià han passat de ser
l’excepció que confirma la regla, a ser, si no una cosa “normal”, sí freqüent. El teatre fet pels valencians i
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per les valencianes comença a cridar l’interés dels investigadors i de no pocs ociosos. Així ara ens trobem
davant de quatre títols de dues col·leccions editorials diferents: «La Tarumba Teatre», que aplega les
diverses intervencions que es produeixen cada estiu en un seminari en el marc de l’Encontre de teatre a l’estiu
d’Alzira, organitzat per l’Associació cultural La Tarumba i que edita Edicions Bromera; i «Teatro siglo XX»,
que compta amb diverses “sèries” i que edita la Universitat de València. Totes dues, a nivells diferents, han
esdevingut referents bibliogràfics consolidats quant a l’estudi del teatre dramàtic valencià contemporani.

Curiosament, però, aquestes quatre obres, amb independència de les col·leccions on han estat publicades,
es relacionen les unes amb les altres. Dic curiosament perquè si d’una banda Aproximació al teatre de Rodolf
Sirera i El teatre a València entre 1963 i 1970 tracten d’aprofundir en el coneixement de la literatura
dramàtica en català al País Valencià, 30 anys de teatre valencià i Aproximació al teatre valencià actual
(1968-1998), estudien el teatre escrit i fet al País Valencià en l’últim terç del segle passat. Si els dos primers
títols parteixen d’una opció lingüística, el català com a llengua de les obres estudiades, els dos darrers
insisteixen en el marc geogràfic deixant de banda el punt de vista lingüístic. Convindreu amb mi que hi ha
un matís, i no irrellevant. Ara, però, només vull apuntar-lo. Més avall hi tornaré.

Aproximació al teatre de Rodolf Sirera, és fruit del seminari esmentat corresponent a l’any 1997 i conté
set articles: un d’Enric Gallén sobre la recepció d’aquest dramaturg a Barcelona; un i quart sobre El verí del
teatre, el primer, una anàlisi de l’obra feta per Roser Santolària, i el segon –el 1/4–, les dues pàgines signades
per Emilio Hernández; dues “aproximacions” al teatre de Rodolf Sirera, la primera d’Enrique Herreras, més
lineal i panoràmica, la segona de Rafael Pérez González, especialista en l’obra de Sirera i més d’anàlisi
dramatúrgica; un article de Josep Lluís Sirera sobre l’experiència de la reflexió i l’escriptura a quatre mans,
i finalment, un text del director d’escena Vicent S. Genovés, sobre la seua relació d’amistat i professional
amb Rodolf Sirera.

La monografia de Ferran Carbó, El teatre a València entre 1963 i 1970, s’emmarca en una línia de recerca
de l’autor sobre la literatura catalana de postguerra i sobre el teatre valencià d’aquest període. En aquest
punt cal recordar la seua obra anterior, escrita en col·laboració amb Santi Cortés, El teatre en la postguerra
valenciana (1939-1962), que és l’antecedent directe d’aquesta. L’estudi acota un període breu de temps,
vuit anys, un marc geogràfic, València, n’estudia tres autors, Joan Alfons Gil Albors, Vicent Cardona i Rafael
Villar, i quatre obres: Barracó 62 (1963) del primer, Les paraules i la urgència (1965) del segon, i La pluja
mor a les teulades (1969) i Crònica d’un desesper (sd) del tercer

Ferran Carbó fa un bon estudi sobre l’activitat escènica en català a València durant el període assenyalat,
i analitza amb deteniment els diversos intents de renovació dramàtica, avalats sobretot pels premis literaris
Joan Senent i de la Diputació de València. El nucli bàsic del llibre és l’avaluació d’aquests escriptors i
l’anàlisi minuciosa d’aquestes obres, que a pesar de la dedicació ocasional a l’escena valenciana d’aquells,
són noms i textos que fins ara havien estat menystinguts i ignorats, particularment en els casos de Cardona
i Villar, per motius diversos. Si aquestes peces –d’igual manera que les de Martí Domínguez o Francesc de
P. Burguera– no crearen escola, aquesta és una altra qüestió.

A més, hi ha també tres capítols que completen l’estudi: un dedicat a l’ús de la llengua en l’escena; un
segon que repassa les diferents propostes coetànies sobre les necessitats i les direccions que havia
d’emprendre l’escena valenciana, i que mai no va emprendre; i un tercer dedicat a les aportacions
dramàtiques concretes de les peces analitzades. Només afegiré, quant al primer punt, una qüestió sobre la
llengua de Barracó 62. En relació als testimonis que hi aporta Carbó, cal dir que sembla ser que la versió
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catalana de l’obra és posterior, i que el text va ser traduït del castellà al català per ser presentat al premi Joan
Senent, que finalment va guanyar. Si més no això és el que un dia m’explicava el professor Lluís Alpera,
segons el qual de la traducció de l’original castellà es van encarregar Lluís Aracil i ell mateix, a fi d’animar
l’amic dramaturg a provar sort en la seua llengua materna.

Com he apuntat adés, si aquests dos volums comentats fins ara s’interessen pel teatre valencià, pel teatre
en català al País Valencià, els altres dos s’ocupen del teatre fet al País Valencià amb independència de la
llengua en què s’escriu o es representa. Això no tindria cap més importància si no fóra pel fet que aquestes
dues obres confonen teatre valencià i teatre independent. “El teatre independent al País Valencià” fóra el
títol més correcte per a la primera de les dues obres i, més parcialment, per a la segona.

Trenta anys de teatre valencià, resultat del seminari de 1998, compta amb nou textos, el primer dels quals
és d’Enrique Herreras, que en una mena de pròleg com a coordinador del seminari, escriu sobre “Trenta anys
de teatre valencià. A la recerca d’una difícil realitat”, text en el qual confon premeditadament teatre valencià
i teatre independent. A més, no explica el que és el teatre valencià i acaba reclamant un Teatre Nacional
Valencià, tot i que no sé si hi vol dir un Teatre Nacional Independent. Després vénen les aportacions d’alguns
protagonistes del període, actors, actrius, directors, etc., Empar Ferrer, Manuel A. Conejero, Lluís Fornés o
Toni Misó; Manel Chaqués hi aporta la visió d’un tècnic de la gestió, que introdueix el tema de la dansa;
Joan Garcés, que dóna el punt de vista dels espectadors, i dues visions de síntesi sobre l’evolució dramàtica
del període, signades per Maria José Muñoz Peirats i Ramon X. Rosselló.

Ramon Rosselló és també l’editor d’Aproximació al teatre valencià actual (1968-1998), resultat d’un
altre seminari, les “I Jornades d’història del teatre valencià”, celebrades el novembre de 1998 a la Universitat
de València. En aquest, d’un interés molt superior a l’anterior, també tornem a trobar aquesta confusió entre teatre
independent i teatre valencià. Això no obstant, en el volum podem apreciar dues parts: una primera centrada
en el teatre independent al País Valencià, que s’obre amb un llarg article d’Enrique Herreras, que hi aporta
molta informació sobre l’evolució d’aquest teatre en el marc històric acotat, i continua amb els testimonis
d’alguns dels protagonistes d’aquell teatre: Julio A. Máñez, Juli Leal o Rodolf Sirera. Aquest bloc es tanca
amb una lectura sociolingüística del teatre valencià de la dècada dels 70, signada per Miquel Nicolàs.

La segona part, s’interessa més pel teatre de la dècada dels vuitanta i noranta, i s’obre amb un article de
Rafael Pérez sobre l’obra de Rodolf Sirera, al qual segueixen els d’Alferedo Mayordomo sobre la història
inacabada del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana, i un altre de Joan Muñoz sobre la producció
privada. Atenció a banda mereix l’article de Virgilio Tortosa sobre el panorama de la dramàtica del País
Valencià dels anys noranta –que l’autor qualifica de valenciana–, un paper molt interessant i amb molta
informació sobre els nous dramaturgs. Francesc Massip hi aporta la visió de l’historiador i crític teatral que
és sobre les dificultats dels teatre valencià a Catalunya. Clou el volum una bibliografia bàsica molt útil sobre
el teatre fet al País Valencià en aquests trenta anys, elaborada pel coordinador de les jornades i editor de
les actes, Ramon X. Rosselló.

L’únic retret, però, és que la major part de les aportacions estan centrades en el teatre fet a l’Horta de
València i trobem ben poca sobre el que passava a la resta del País Valencià, sobre el teatre coetani fet a
Vinaròs, a Castelló, a Gandia, a Dénia, a Alcoi, a Monòver, a Alacant o a Elx. Sóc conscient de la manca
d’estudis previs, però és que també crec que són aquest tipus de jornades les que poden esperonar els
investigadors a la seua realització. No obstant això, aquesta absència serà corregida, n’estic segur, durant
les segones jornades d’història del teatre valencià.
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Si el volum sobre l’obra de Rodolf Sirera –malgrat centrar-se excessivament en El verí del teatre, com
si aquest no haguera escrit altres obres tan interessants o més– contribueix a la divulgació de l’escriptura
d’aquest, el de Carbó sobre el teatre valencià de la dècada dels anys seixanta ens introdueix en uns autors
i unes obres, en uns anys fins ara mal coneguts. Crec que aquest és un estudi que, tot i que a alguns els pot
semblar d’un interés limitat, per aquells que ens ocupem de la història del teatre, és una aportació notable
que no només il·lumina el període, sinó que ha d’animar necessàriament a altres investigadors a continuar
treballant-hi.

Quant als altres dos títols, cal dir que al marge de les aportacions que hi fan els diferents autors, sembla
que hi ha una unanimitat a l’hora d’afirmar que després d’aquests trenta anys sí existeix un teatre valencià.
Així, si fa uns anys era impossible parlar-ne perquè aquest no existia, pot ser és ja el moment de parlar sobre quina
cosa puga ser aquest teatre i on se’l pot trobar, hora de definir el que hi ha, d’on ha sortit i cap a on va.

En un altre costat ja he escrit que a pesar de la complexitat del tema a tractar, és hora que resolguem la
qüestió de què cal que considerem com a teatre valencià, i què no. El tema, en sóc conscient, no és nou i,
a risc de semblar políticament incorrecte, crec que és una qüestió essencial i no convé escamotejar-la o
mistificar-la amb eufemismes políticament correctes. Convindreu amb mi que aclarir aquest punt, si més no,
és essencial per als historiadors de la literatura. Què vol dir això de teatre valencià? El teatre que fan els
dramaturgs que viuen i treballen al País Valencià és valencià? Pel cap baix, el que fan els dramaturgs que
viuen i treballen i que volen ser valencians, és clar.

En el volum editat per Rosselló hi ha dos textos, un de Rodolf Sirera i un altre de Miquel Nicolàs, que
reflexionen sobre les relacions entre teatre i llengua durant el període, i són textos a tenir en compte en tot
això que plantege. No crec que calga recordar que en els altres gèneres literaris, la llengua en la qual són
escrites les obres fixa nítidament la frontera entre la literatura d’expressió castellanoespanyola i la
d’expressió valencianocatalana. La llengua que l’escriptor hi fa servir discrimina en un sentit o altre
independentment del lloc de naixença/residència. En el teatre aquesta frontera esdevé -a priori- més
imprecisa, més vaga. No obstant això, sempre partesc de considerar com a valencianes aquelles obres que
fan servir com a llengua d’escriptura o vehicular el català en el moment de la seua redacció o concepció de
l’espectacle, sense tenir-hi en compte el fet que, comercialment i puntualment, es representen en una llengua
o altra. Des d’aquesta perspectiva, considere com a teatre valencià tot aquell pensat, escrit, produït,
representat o comercialitzat per valencians o valencianes que es consideren valencians i valencianes, i fan
servir el català com a llengua vehicular o d’expressió. Això inclou autors com Manuel Molins, companyies
com Xarxa Teatre o grups com Pot de Plom. Dit això, cal afegir que, òbviament, no es pot valorar de la mateixa
manera grups i iniciatives de finals dels anys seixanta o dels setanta, que els de la dècada dels vuitanta i
noranta. El context historicocultural de referència no és el mateix, i això cal no oblidar-ho.

Alguns dels que escriuen en aquests dos volums col·lectius no atorguen cap importància particular a
escriure en una o altra llengua. Imagine que el dia que cap d’ells haja de fer una història del teatre espanyol
o de la literatura dramàtica castellana al País Valencià, inclourà tant Rodolf Sirera com Manuel Molins,
Carles Alberola com Pasqual Alapont. I que a la inversa, si algú ha de fer una història del teatre català o de
la literatura dramàtica catalana al País Valencià, inclourà Chema Cardeña i Rafael González, Juan Luis Mira
i Alejandro Jornet, perquè, al capdavall, això de la llengua no té cap interés, sobretot quan es tracta del català,
és clar. Tant un volum com l’altre pequen per aquest cantó: tot és teatre valencià..., però no expliquen què
és el teatre valencià. I se suposa que són jornades sobre la història del teatre valencià.
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O pot ser el problema és que donada la situació sociolingüística valenciana, les companyies, els actors,
les actrius, els productors i els dramaturgs es decanten a favor d’una llengua diferent a la pròpia perquè el
públic la rebutja i s’estima més una llengua diferent per al teatre culte, a fi d’arribar a un públic més ampli?
Si fóra així, aleshores, és molt possible que ens trobàrem amb una situació, quant al teatre valencià, molt
semblant a la del primer terç del segle, en la qual el teatre còmic es feia en la llengua col·loquial, el valencià,
i el teatre culte en castellà. ¿Tot plegat vol dir que no tenim ni podem tenir un teatre netament valencià?
Fóra bo que aquest tipus de jornades començaren a incloure aquest tema entre els punts del seu interés.

BIEL SANSANO

Universitat d’Alacant

JAUME SUBIRANA, Josep Carner: l’exili del mite (1945-1970), Barcelona, Edicions 62, 2000.

Parlar de Josep Carner i de la seva biografia vol dir remetre’s necessàriament a l’estudi ja clàssic d’Albert
Manent: Josep Carner i el Noucentisme. Vida, obra i llegenda (1969). A partir d’ara caldrà fer referència
també, de manera igualment inexcusable, al nou llibre de Jaume Subirana. De fet, són dos treballs que es
complementen. El punt dèbil de la biografia de Manent eren els anys de l’exili, un període complex sobre
el qual el biògraf posseïa informació més dispersa i menys sistematitzada, la qual, a més, s’havia de sotmetre
al dictat restrictiu de la senyora Anastàsia, que en aquells moments encara se les campava impunement.
Jaume Subirana ha completat el tema amb un seriós treball d’investigació sobre el període (en bona mesura
amb informació facilitada pel mateix Manent, val a dir-ho), amb la qual cosa es cobreix amb escreix la zona
de clarobscur del llibre del 1969. Això no obstant, cal fer constar que l’aportació de Subirana no ha estat
pas una sorpresa, sinó més aviat la culminació d’un treball que ja havia donat altres fruits. Un dels orígens
del llibre que ara es publica és la tesi doctoral que l’autor va presentar el 1998 a la Universitat Autònoma
de Barcelona, titulada Josep Carner des de Bèlgica (1945-1970). Edició i estudi de la correspondència de
Josep Carner i Émilie Noulet amb Marià Manent i Albert Manent. Esperem que ben aviat puguem disposar
també en lletra impresa de l’edició del ric epistolari que la tesi dóna a conèixer. Ja anteriorment, en el volum
2 de l’Epistolari de Josep Carner havíem pogut llegir la modèlica edició que Subirana preparà de la
correspondència del poeta amb Josep M. Cruzet i Josep Miracle de cara a la publicació el 1957 de Poesia.
I ben recentment, entre els articles de l’any 2000 del Journal of Catalan Studies –la revista informatitzada
que coordina Dominic Keown des de Cambridge– n’hem pogut llegir un de Jaume Subirana que es titula
«L’exili d’un mite: notes biogràfiques sobre Josep Carner a Bèlgica, 1945-1970". Tot plegat ens situa
perfectament en l’òrbita del llibre que ara tenim entre mans i que és, almenys en part, la culminació de tot
aquest treball.

Deia Julià Guillamon en una ressenya de premsa que l’aportació de Subirana és interessant, però que
encara s’hi arrosseguen els defectes de «la inercia y los hábitos adquiridos en la universidad» («Carner sin
poder salir de la escalera», La Vanguardia, 13-X-2000, p. 7).  Per una vegada, i sense que serveixi de
precedent, haurem d’estar d’acord –ni que només sigui parcialment– amb l’opinió del crític: al darrere de
la feina de l’autor s’hi adverteix la xacra impresentable de la feina rigorosa i sempre ben documentada, del


