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Aquesta Història del Teatre a
Catalunya cal emmarcar-la en la
«Biblioteca d’Història de Catalunya»
(BHC) que promouen conjuntament les
editorials Eumo i Pagès Editors, una
col·lecció dirigida pels historiadors
Joaquim Albareda (Universitat Pompeu
Fabra) i Roberto Fernández (Universitat
de Lleida). La BHC, amb cinc àrees
temàtiques (història social, econòmica,
política, cultural i cronològica), ha nas-
cut amb voluntat de combinar una certa
novetat historiogràfica en els planteja-
ments i els continguts, el rigor científic i
l’amenitat expositiva, sense deixar de
banda una presentació pedagògica en
cadascun dels temes triats. 

L’autor estructura la Història del
Teatre a Catalunya en vuit capítols: 1.
L’edat mitjana; 2. El Renaixement; 3. El
barroc; 4. El segle XVIII; 5. El segle XIX;
6. El segle XX (fins al 1939); 7. El tea-
tre de 1939 a 1975, i 8. El teatre
d’ençà de 1975. És evident que la part
més extensa és la dedicada al segle
XX, però malgrat que aquest ha estat
dividit en tres capítols, Sala Valldaura
hi fa un esforç de síntesi, tot intentant
que no hi haja una descompensació en
l’extensió de cadascun dels capítols.

La voluntat didàctica del manual no
tan sols es palesa en l’organització i
equilibri de l’estructura bàsica de l’o-
bra, sinó també en l’epigrafiat de
cadascun dels capítols. Així, l’autor
ens introdueix en el capítol primer
recordant qüestions bàsiques com què
és el teatre medieval, quina funció
tenia, els espais on es desenvolupava,
els diversos cicles temàtics, el teatre
religiós, profà i escolar, o el naixement
del teatre professional o comercial,
etc. Uns conceptes que s’amplien i
matisen en els segles XVII i XVIII, en els
quals el teatre comercial (espanyol) va
per un costat, mentre que el teatre
català, culte o popular, va per un altre. 

En aquests segles coneguts tan mala-
ment, Josep M. Sala fa un esforç per
situar-hi les influències externes, les
modes, l’espectacle barroc, la comèdia
burlesca, el teatre breu o la supervivèn-
cia del teatre de tema religiós. Es tracta
d’una síntesi de tot un seguit d’estudis i
edició de textos efectuats en els darrers
vint anys, que ens dóna una visió més
clara i raonada d’aquests dos segles. 

El segle XIX reflecteix els canvis en el
sistema d’organització teatral que
havia prevalgut des de finals del segle
XVI, i es consolida l’aparició d’un tea-

tre català, a través del costumisme,
romanticisme i realisme, amb els dra-
maturgs més notables o significatius:
Robrenyo, Soler o Guimerà. 

Potser que la part més difícil que ha
elaborat l’autor és la del segle XX, com
ja he dit, distribuïda en parts que, con-
juntament, no arriben a les 60 pàgi-
nes. Dic més difícil perquè segurament
és la més polèmica, ja que l’autor ha
de sintetitzar-hi una època molt intensa
pel que fa al teatre, amb un nombre
d’estudis considerable i, de més a més,
la més pròxima. No obstant això,
aquests tres capítols finals són els que
es presten més al debat perquè Sala-
Valldaura hi ha de ser excessivament
sintètic, i no sempre la brevetat de l’ex-
posició permet introduir-hi matisos en

parlar d’un període, connectar uns
autors amb alguns altres, o veure l’e-
volució d’unes obres sobre unes altres.

Segurament, el fet més cridaner siga
la inclusió final de Sanchis Sinisterra,
no tant com a autor de literatura
dramàtica, sinó per la seua condició
de dramaturg (en un sentit ampli) i mes-
tre d’una part de la penúltima genera-
ció d’autors de teatre catalans.     

Finalment, l’obra, després de les pàgi-
nes dedicades a les conclusions, es
complementa amb tres apèndixs: una
bibliografia selecta, una cronologia i un
glossari. Potser el més útil és aquest
últim perquè recorda conceptes teatrals
que van des d’«alta comèdia» fins a
«trop», amb la qual cosa un lector profà
pot recordar aquests termes elementals.

Seguint les pautes fixades per la
col·lecció editorial on s’inclou, aquesta
nova història del teatre és una història
que, cal remarcar-ho, no s’ocupa del
teatre català, sinó sobre el teatre fet
«a» Catalunya. És a dir, no parteix
d’un criteri lingüístic, sinó d’una res-
tricció o acotació geogràfica on,
segons les èpoques, ens trobarem amb
una dramàtica feta en llatí, català o
espanyol, per exemple. 

Potser alguns pensaran que transco-
rreguts mes de trenta anys de la mort
del dictador, amb la transició democrà-
tica i l’organització de l’Estat en un sis-
tema, si fa no fa, descentralitzat i
autonòmic, la història de la cultura, o
de la literatura, que volien «catalana»
o, si més no, del domini lingüístic, ha
quedat reduïda a un seguit de visions
autonòmiques o «regionals»; mentre
que per a altres, més optimistes i
pragmàtics, davant de la impossibilitat
de redactar històries globals que repre-
senten tot el domini lingüístic o els
Països Catalans, amb cara i ulls, remar-
quen la necessitat d’avançar-hi amb la
confecció de monografies parcials que
aprofundesquen en el coneixement de
cadascun dels respectius àmbits territo-
rials, i que algun dia, sobre els avanços
d’aquests, es puga escriure, si és que
convé o és possible, la gran història...
L’obra que ens ocupa parteix d’aquest
context i es decanta per una visió
pragmàtica de les necessitats docents
dels temps que corren. Tant de bo que
aviat puguem disposar de síntesis com-
plementàries, per poder bastir una
història general, feta sense gaire limita-
cions d’espai.


