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El període dels segles XVII i XVIII és el
més mal conegut de tota la història
del nostre teatre, i recordar-ho una
vegada més no és ociós, i més quan
encara són majoria els lectors que
tenen una idea pejorativa o molt
prima del teatre —i de la literatura—
de l’edat moderna. La imatge que
hem heretat de la dramàtica d’aquell
segle és de desert escènic, dominat
per les recialles d’un teatre religiós,
comèdies de sants o entremesos
mallorquins, en què obres com
Lucrècia, de Ramis, o alguna traduc-
ció il·lustrada, són l’excepció. 

En contra d’aquest estat de coses,
ens trobem amb l’aportació valuosa
que Josep Maria Sala Valldaura ha
fet al coneixement del teatre català
del segle XVIII amb l’edició del
Teatre burlesc català del segle XVIII,
editat per Barcino. Amb aquesta
obra l’autor tanca —de moment—
una trilogia d’estudis que ha dedicat
a l’escena catalana, iniciada amb
l’estudi de la Cartellera del Teatre de
Barcelona (1790-1799) (1999) i
continuada amb El teatro en
Barcelona entre la Ilustración y el
Romanticismo (2000), una aproxima-
ció sobre els gustos de la societat
barcelonina al llarg d’aquest període
que, a més, conté un capítol molt
interessant dedicat a un dels primers
dramaturgs catalans del segle XIX,
Manuel Andreu Igual. 

Aquesta nova obra conté un extens
estudi introductori que situa el teatre
català en el seu context setcentista, del
qual vull remarcar tres punts: la tipolo-
gia del teatre català burlesc, els trets
essencials de l’entremès i els espais on
es feia aquest teatre, gairebé sempre
al marge dels teatres oficials. I més
enllà d’aquests tres apartats, tenen un
interès singular les pàgines que dedica
a una vella polèmica, potser resolta en
aquest capítol: entremés vs. sainet, o el
pas de l’entremès al sainet. Al llarg de
mitja dotzena de pàgines Sala
Valldaura desplega tot un seguit d’ar-
guments que mostren com es produeix
una gradual evolució i diferenciació
entre l’entremès hereu del teatre barroc
i el sainet que canvia a partir de
Ramón de la Cruz —i alguns altres—,
i el reflex que tot això té en el teatre
català del Vuit-cents. 

Per arrodonir l’estudi, presenta tretze
peces breus en atenció a la tipologia
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en què s’emmarquen: paròdia, sàtira
política, lloa, teatre de carnestoltes,
erotisme i humor, una tonadilla o, fins i
tot, un col·loqui, etc. L’interès afegit
que presenta aquest volum és, sobre-
tot, que el moll de la recerca no se cen-
tra en les obres ja conegudes o que ja
havien estat editades per altres investi-
gadors sinó que, l’anàlisi s’adreça
fonamentalment a les peces descone-
gudes o conegudes més superficial-
ment. Aquesta novetat és el fet que
dóna la justa dimensió de l’edició: a
partir d’ara, a les obres que coneixíem
poc o molt, cal sumar totes les altres
que l’investigador ha exhumat de
diverses fonts documentals, que pre-
senta i edita per primera vegada,
degudament explicades en el seu con-
text.

El gruix de l’obra, però, és l’edició
de sis obres breus: una lloa (Lloa per a
l’Entremés del Batlle i cort dels bor-
bolls), tres entremesos (Entremés bur-
lesc de dos estudiants, Entremés del
batlle i cort dels borbolls, Entremés de
l’ermità de la Guia), una comèdia
(Comèdia del famós i divertit
Carnestoltes, l’única de les peces cone-
gudes fins ara), i una mena de
«col·loqui» en clau de jácara o de vida
i miracles de pinxos i valents (Vida dels
capitulars del Born i canonges de la
Pescateria de Barcelona, si fa no fa, en
la línia de Nelo el Tripero). Com el títol
del volum avisa, es tracta d’un conjunt
d’obres caracteritzades per la seua
jocositat, per cercar el somriure còm-
plice de l’auditori, un teatre breu que
no demana cap atrezzo escènic ni
grans espais. Tan sols uns elements

mínims per establir la comunicació
entre uns actors improvisats i el seu
públic. 

Com és habitual en la col·lecció, el
volum es tanca amb una bibliografia
força completa, que pot ajudar el lec-
tor a entendre la complexitat de l’esce-
na del segle XVIII i un glossari sobre el
vocabulari més col·loquial de les
peces, amb atenció particular al lèxic
de germania o marginal en el seu sen-
tit escènic. En conjunt, l’extens estudi i
l’edició acurada dels textos fan del
Teatre burlesc català del segle XVIII
una aportació de primer ordre a la
història del teatre català. 

Una de les conclusions bàsiques que
s’hi pot extraure és el fet que, a pesar
que la dramatúrgia catalana havia
quedat relegada de la cartellera de
l’escena comercial —o que rarament
n’aprofitava els entreactes—, existia
una activitat teatral que mostra una
continuïtat al llarg de tota la centúria.
Una tradició teatral que des del segle
XVI havia quedat exclosa de l’escena
convencional i de la impremta, però
que sobrevivia, sobretot a través del
teatre breu, en les representacions en
cases particulars, magatzems i altres
espais informals on el poble menut es
barrejava amb sectors socials interme-
dis, que no renunciaven a la llengua
pròpia. Unes obres dramàtiques que es
difonien en àmbits restringits a través
de la tradició oral i, sobretot, manus-
crita. Un teatre català que no existia
formalment, eppur si muove!, que deia
aquell.

L’editorial Barcino, a través de la
«Biblioteca Baró de Maldà», que és
un rebrot d’«Els nostres clàssics», va
apostar l’any 1995 pel teatre del
segle XVIII en editar el volum
d’Entremesos mallorquins, a cura
d’Antoni Serrà Campins, un interès
que ara ha confirmat amb aquest nou
títol de la biblioteca. Tant de bo aques-
ta línia editorial persevere i aviat
puguem comptar amb un volum com-
plementari sobre el teatre burlesc
valencià del Set-cents, fet que perme-
tria estudiar el teatre del segle XVIII en
el seu conjunt i tenir-ne una visió glo-
bal i rigorosa, no basada en mistifica-
cions i llocs comuns. I si aquest interès
abastara el segle XVII, i esperonara la
recuperació d’aquell teatre, l’aposta
editorial encara seria més rodona. 
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