
rió i la seva adhesió. L’única vedette 
existent per al teatre català és, avui, 
Núria Espert, i el valor que la seva 
nersonalitat pot tenir per a la nostra 
escena dictava sens dubte una carta 
oberta que Frederic Roda publicava 
a les pàgines de «Destino».
És una lleugera i ràpida revisió de 
la nostra circumstància teatral. Cada 
un dels punts que he esbossat re-
clama una detinguda atenció, i un 
contrast amb la força persuasiva que 
posseeix la publicitat i la solidesa 
econòmica del teatre de consum en 
llengua castellana, per exemple. No 
vol dir, és clar, que el teatre català 
sigui un cadàver: V amateurisme, bé 
que no fa història, fa prehistòria. 
Els grups vocacionals es relleven; 
quan un d’ells s’ha esgotat en neix 
immediatament un altre, perquè po-
dríem dir, com a suport de la nostra 
esperança, que aquest país és viu, 
malgrat la indiferència dels uns i la 
hostilitat dels altres.
I si alguna cosa en queda, del nostre 
temps, si algú de nosaltres podrà fer 
en el futur el paper del benemèrit 
Joan Ramis,* 2 es deurà a aquests reno-
vats i infatigables intents de comen-
çar sempre novament.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY.

Cito de memòria ; m’excuso, doncs, d’algun 
possible oblit. Per al judici de valor reme-
to el lector als escrits de Xavier Fàbre-
gas, únic crític teatral de “Serra d’Or”.
2. Joan Ramis. Lucrècia. — (1762). Anto-
logia Catalana. Ed. 62.

CRONICA
DELES
ESTRENES
JOAN MAS BAUZÀ, EL 
SAINET MALLORQUÍ I 
EL MÓN PER UN FORAT
Per a poder comprendre què significa 
avui el teatre de Joan Mas Bauzà cal 
que abans el situem dins la tradició 
dramàtica mallorquina. Joan Mas és 
el darrer representant d’un corrent de 
teatre costumista, expressat per mitjà 
del sainet, que trobem sense interrup-
ció des de la meitat del xvm: el lluc- 
majorí Rafael Sastre del Puigderós 
sembla ésser-ne uns dels fundadors, 
bé que el gènere adquirí el màxim 
prestigi i entrà dins la literatura culta 
a la segona meitat del xix amb Pere 
d’Alcántara Penya i Bartomeu Ferrà. 
Poc porós a les influències externes 
i mal donat per a l’evolució, el sainet 
mallorquí ha estat conreat durant el 
nostre segle per autors que no han 
excedit l’àmbit insular; els drama-
turgs d’una projecció més àmplia 
l’han simplement ignorat — Llo-
renç Villalonga, Josep M. Palau i

Camps—, o bé hi han dedicat una 
atenció de tipus erudit reelaborant 
textos antics molt allunyats de la prò-
pia obra de creació •—Llorenç Mo-
yá —•. La deserció, però, mai no havia 
estat tan massiva com en el moment 
actual, car els escriptors de la gene-
ració de Joan Mas (nat el 1930), que 
li són lleugerament posteriors, l’han 
abandonat sense excepcions: Alexan-
dre Ballester (nat el 1934), Joan Soler 
i Antich (nat el 1935) i Baltasar Por- 
cel (nat el 1937), per a citar només 
els més coneguts.
Joan Mas és un home plenament 
conscient de les limitacions i la res-
ponsabilitat del teatre que escriu; no 
conrea el gènere per pura inèrcia, per 
ignorància dels nous corrents. Amb 
formació universitària, coneix el tea-
tre contemporani de Brecht a Mon-
therlant: la seva no és, doncs, una 
imposició del medi, sinó una elecció 
lliurement assumida. Des de l’estrena, 
el 1954, d’Anar per llana i romandre 
tos, ha escrit catorze peces, de les 
quals només ha estat representada al 
Principat Un senyor damunt un ruc, 
que obtingué molt bona acollida. D’al-
tra banda, el públic mallorquí s’ha 
mostrat sensible a allò que l’autor li 
proposava des de l’escenari, de ma-
nera que les estrenes de Joan Mas han 
constituït, sovint, èxits d’importància. 
En el teatre de Joan Mas reconeixem 
de seguida els dots característics del 
sainetista: retrat ràpid dels perso-
natges, els quals l’autor trasllada de 
la realitat amb uns trets genèrics i 
simples, fluïdesa de diàleg i versem-
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blança de les situacions que reflectei-
xen petits conflictes familiars o de 
vilatge. Doncs bé: Joan Mas no s’ha 
acontentat amb prolongar fidelment 
una tradició estàtica, sinó que, sense 
incorporar recursos estranys al sainet 
per llur essència, ha intentat de mo-
dificar el gènere: de modificar-lo des 
de dins, o sigui, fent-lo evolucionar. 
Aquest intent s’evidencia en obres com 
El món per un forat (1961), estrenada 
ara al Romea (5-III) per la compa-
nyia de Montserrat Carulla i Josep- 
Ignasi Abadal.
En primer lloc cal dir que El món per 
un forat ha sofert dues modificacions 
en passar de les Illes a terra ferma: 
hom ha «desmallorquinitzat» el llen-
guatge, mesura absurda que només 
s’explica per l’abúlia dels actors i que 
resta color al diàleg, la qual cosa pot 
revestir una certa importància en una 
peça d’arrel costumista on la descrip-
ció de l’ambient juga un paper pri-
mordial. L’altra modificació, encara 
que a primera vista pugui semblar més 
greu, és més banal: Bernat, el pro-
tagonista, que era estudiant de cape-
llà, ha canviat de sexe i s’ha con-
vertit en Caterina, monja de les que 
no duen hàbit, a fi que l’actriu 
Montserrat Carulla pogués tenir un 
paper de lluïment i exhibir els vestits 
del cas. Advertints aquests dos canvis, 
l’obra és substancialment la mateixa 
i no ofereix diferències qualitatives 
amb el text original que coneixíem.
Com hem dit, en El món per un forat 
Joan Mas intenta de fer noves apor-
tacions en un gènere que compta una

tradició de dos segles i que en aquests 
darrers anys semblava exhaurit. (Si 
li ha arribat o no l’hora de desapa-
rèixer i fins a quin punt ho hem de 
lamentar és tota una altra cosa que 
ara no podem discutir). Així, Joan 
Mas incorpora a la galeria de perso-
natges tradicionals el de la turista 
standard i el del seminarista —o la 
monja— més o menys conciliar, tipus 
humans que, sens dubte, la societat 
mallorquina ha vist aparèixer de poc 
i davant els quals ha reaccionat en 
un sentit o en un altre: aquestes 
reaccions són les que a l’autor fona-
mentalment l’interessen i les que ens 
vol exposar en la seva obra. Tot, però, 
s’esdevé d’una manera superficial, tal 
com les lleis del sainet ho exigeixen: 
ni Caterina, la monja conciliar, ni 
Emma Winter, la forastera separada 
del marit, passen d’ésser purs esque-
mes. Si una ampliació de la galeria 
dels personatges és lícita i viable, el 
pas següent que fa Joan Mas per a 
eixamplar els límits del sainet ja no 
ho és tant; perquè prendre’s seriosa-
ment els problemes ventilats a esce-
na, voler passar del sainet al drama 
sense més elements, és un salt impos-
sible que mena indefectiblement al 
melodrama mès descarnat. Aquesta 
és la falla que malmet el treball 
d’hàbil constructor escènic de Joan 
Mas en El món per un forat. Les raons 
de Caterina davant el pare, el germà, 
l’àvia o la forastera constitueixen una 
pobra dialèctica; hom no pot pren- 
dre-les en consideració i per això el 
final tràgic acaba de desvirtuar 
l’obra: a força de voler-lo transcen-

dir sense aplicar-hi els mitjans ade 
quats, el sainet —el bon saineU 
inicial ha estat destruït.
La companyia Carulla-Abadal, la g 
de l’estrena, va anar molt fluixa de 
lletra, per bé que el bon treball de l’a- 
puntador acabà menant els actors 
a bon port. Josefina Tàpias va cari-
caturar el seu tipus d’una manera 
fàcil però efectiva, i en general Rosa- 
Maria Sardà, Mercè Bruquetas, Joa-
quim Ferré, Josep-Ignasi Abadal i 
Carme Contreras actuaren amb dis-
creció. Montserrat Carulla, en canvi 
va estar massa sentenciosa; el perso- 
natge potser s’ho duia, però l’actria 
s’hi excedí. Antoni Chic va tenir cu-
ra de la direcció, la qual, vistos els 
resultats, passà desapercebuda.

LES SESSIONS DEL 
DILLUNS
El descans setmanal que efectua la 
companyia Carulla-Abadal ha possi-
bilitat la utilització del Romea per a 
sessions de cambra ; a les dues prime-
res d’aquestes sessions han estat es-
trenades Ànimes de càntir, de Xavier 
Romeu, pel «Teatre Experimental Ca-
talà» (10-III), i Antigona, de Salvador 
Espriu, per l’«Agrupació Teatral La 
Farsa», de Berga (17-III).
No sabem si algú exerceix un cert cri-
teri de selecció o hi ha alguna pro-
gramació més o menys pensada per 
a les sessions del dilluns, o si, al con-
trari, n’hi ha prou amb arribar el 
primer i llogar la sala per a poder-hi
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