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Fa uns anys que Francesc Massip, a
través del diari Avui, remarcava el fet
que davant la crisi de col·leccions tea-
trals tan emblemàtiques com «El
Galliner» d’Edicions 62 o la «Biblioteca
Teatral» de l’Institut del Teatre, les edito-
rials perifèriques havien pres el relleu
de l’edició teatral. Un relleu que Arola
(Tarragona), Pagès (Lleida) o Bromera
(Alzira), entre d’altres, havien mamprès
amb una empenta notable. Uns anys
després, i malgrat el tòpic que diu «el
teatre no es llig», l’edició teatral no tan
sols continua amb aquell ritme sinó
que, a més, s’ha diversificat. Un cas
sorprenent potser és el balear.

Recentment ho remarcava Francesc
Perelló en un parell d’articles de con-
sum intern mallorquí, en els quals inven-
tariava una dotzena de col·leccions tea-
trals o que incloïen títols dramàtics (con-
temporanis o antics). Es tracta d’un fet
que sobta enormement en els dies que
corren, en què la inèrcia és bandejar o
mirar de gaidó la literatura dramàtica,
en tant que «poc literària».

Entre els exemples possibles, en remar-
caré alguns que em semblen més nota-
bles. El primer, la col·lecció editorial/ins-
titucional «Tespis» (impulsada per la
Universitat de les Illes Balears), que al
llarg de la seua evolució ha sabut com-
binar l’edició de títols eixits de la mà de
generacions anteriors (Jaume Vidal o
Blai Bonet), amb altres de dramaturgs
més joves (el vinarossenc Joan Carles
Bellviure o els mallorquins Josep-Pere
Peiró, Biel Jordà o Josep Ramon Cerdà),
sense oblidar els capítols de traduccions
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d’alguns títols francesos o italians. 
A la vora d’aquesta iniciativa, tro-

bem els «Llibres del Món i la Bolla» o la
«Col·lecció Fundació Teatre Principal
de Palma», editada i coeditada respec-
tivament per l’editorial El Gall Editor. Hi
són habituals autors que iniciaren l’es-
criptura en la dècada dels anys seixan-
ta, setanta o poc després (Alexandre
Ballester, Guillem d’Efak, Joan Guasp o
Gabriel Sabrafín), però hi apareixen
hàbilment alternats amb d’altres nas-
cuts a la ratlla de 1970 i més joves
encara (Vicent Ferrer i Mayans, Vicent
Tur, Jaume Miró o Andreu Segura),
sense menysprear la recuperació de
textos vuitcentistes de Ramon Picó i
Campamar o del teatre independent,
com Cel·la 44, de Feliu Formosa. 

Una valoració particular em mereix la
col·lecció «Teatre del mar», de creació
més recent, que edita els textos dels
muntatges que passen per aquest teatre,
i que són un model molt acurat en el
món de l’edició teatral. Cada volum, a
més d’un pròleg a manera d’introducció
per part d’un crític o investigador tea-
tral, conté unes notes de muntatge del
director, una fitxa artística i tècnica de
l’estrena, gira posterior o festivals i mos-
tres en què ha sigut estrenada l’obra, i
un resum de dues pàgines del que n’ha
dit la crítica. El text dramàtic s’acom-
panya amb esbossos de l’escenografia
i fotografies de la representació, amb
una evident funció didàctica. Cada títol
és una proposta de lectura incitant.

Fins ara, a més d’un Macbeth inicial,
ha editat Història(es), de Joan Carles
Bellviure; Memòria d’en Julià, de Pere
Fullana; Mira’m, de Biel Jordà, i La mort
de Vassili Karkov, de Joan Arrom i Pere
Fullana, obres que ha estrenat Iguana
Teatre (la companyia per excel·lència de
Mallorca, amb més de vint anys de tre-
ball a l’esquena), la companyia Teatre
Principal de Palma i En Blanc. Muntatges
que han format part del Projecte Alcover
i que, algun, ha passat per la Mostra de
Teatre d’Alcoi o per València (El Musical).

En conjunt, són textos sòlids, amb una
força interior vigorosa, que reflexionen
sobre la memòria (o sobre el que ara en

diem memòria històrica, l’autoritarisme
durant la guerra i la postguerra a les
Illes), com les obres de Bellviure o
Fullana; o les relacions de parella i les
soledats ben administrades, com en
Jordà; o creen una dramatúrgia a partir
de textos de narradors russos, digna
d’aplaudir, com la d’Arrom-Fullana.

Sorprèn més encara el fet que totes les
obres (i de manera particular, les de
Bellviure i Fullana) parteixen d’una refle-
xió i investigació pregones sobre la llen-
gua teatral dels personatges, amb un
treball sobre el llenguatge col·loquial,
que un no pot llegir sense experimentar
un punt de sana enveja. No és cap
secret que és una qüestió que els valen-
cians encara no hem resolt de manera
satisfactòria o versemblant.

Sense comptar-hi unes altres iniciati-
ves editorials, ens trobem amb un nom-
bre més que respectable de drama-
turgs. Però d’entre tots aquests, emer-
geix poderosament l’escriptura dels
més joves, entre els 30 i els 50 anys,
molts dels quals han passat per dife-
rents centres de formació teatral;
escriuen per a l’escena, però també hi
fan d’actors o de directors. Potser
massa emmirallats amb els belbels,
cunillés, galcerans, t6 i companyia,
ens estem perdent tota aquesta espo-
nerosa i rutilant, sòlida, provocadora,
realitat teatral balear. Tant és així que
alguns dels editors no troben la mane-
ra de fer arribar, de distribuir, les seues
col·leccions teatrals al País Valencià.
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