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meros que toquen aspectes de 
literatura catalana fins al se
gle XIX.
Al número 1 (maig 1974), tro
bem unes suggestives Reflexions 
sobre Modernisme i Noucentis
me (a propòsit de Literatura Ca
talana Contemporània de Joan 
Fuster), per Joan Lluís Marfany, 
el gran especialista en moder
nisme, que tenen un interés 
metodològic que sobrepassa la 
problemàtica analitzada. * Al nú-

* L’article de Marfany ha estat re
collit al seu llibre Aspectes del mo
dernisme (Barcelona 1975), que ha 
d’anar seguit per la seva tesi doc
toral sobre el modernisme.

QÜESTIÓ DE NOMS
Joan Fuster

un «llibre bàsic», un «llibre elemental»

MAPA DELS PAÏSOS CATALANS
Divisió comarcal - Impresos a quatre tintes 

Mida 49 x 59 cm 60 pessetes 
» 24 X 31 » 25
» postal 5 »

Ampliacions fotogràfiques a la mida convenient

TRENCACLOSQUES
DELS PAÏSOS CATALANS

Divisió comarcal - Impresos a quatre tintes 
Un joc didàctic i formatiu. Geografia pràctica

MAPA D’EUROPA
Divisió ètnico-lingüística, a quatre tintes

ADHESIUS DE DIVERSOS MODELS 
i els llibres encara d’actualitat

d’APQRTAClÓ CATALANA 

Joan BALLESTER Canals
Consell de Cent, 281. Telèfon 254 01 64 

BARCELONA-11

ENTRE TOTS HO FAREM TOT

mero 2 (setembre 1974), Modest 
Prats publica unes Notes sobre 
la «Controvèrsia sobre la per
fecció de l’idioma català» del 
segle xvm, obra de fra Agustí 
Eura; Xavier Fàbregas estudia 
La introducció del drama ro
màntic a Catalunya, i Antoni 
Lluc Ferrer fa unes llargues 
Consideracions sobre la història 
de la literatura setcentista (a 
propòsit de la Història d’Anto- 
ni Comas). Al número 3 (gener 
1975), Eva Serra i Antoni Serrà- 
Campins fan conèixer, en Un 
document gràfic del teatre ca
talà del segle XVI, una desco
berta magnífica: el dibuix més 
antic que posseïm fins ara re
ferent a una representació tea
tral en català, i més en concret 
a una representació «profana». 
EI número 4 (maig 1975) s’inicia 
amb un llarg article de Josep 
Romeu i Figueras, Tres sextines 
del primer quart del segle XVII 
(Notes a un gènere poc atès a 
les lletres catalanes), amb apar
tats dedicats a Arnaut Daniel 
i les lletres catalanes medie
vals i el conreu de la sextina 
als Països Catalans durant el 
segle xvi. Més endavant, Ma
nuel Jorba hi presenta amb una 
competència remarcable Noves 
publicacions sobre literatura ca
talana del segle XIX.

JOSEP MASSOT I MUNTANER

IMPLICACIÓ SOCIAL I HUMA
NA DEL TEATRE. BIOGRAFIA 
APASSIONADA DE CRISTINA 
VALLS de Gabriel Janer Manila. 
Dopesa, Barcelona 1975.
El treball de l’actor, indefugible- 
ment lligat al temps, és gairebé 
irreconstruïble. Fins i tot el cine
ma, quan intenta de perpetuar una 
interpretació escènica, no n’abasta 
tota la dimensió; hom ens furta 
aquell fenomen, irrepetible, de co
municació amb el públic, aquell sisè 
sentit del «monstre sagrat» per a 
imposar-se sobre l’espectador tot 
posant en joc uns registres d’iden
tificació comuns que els anys hau
ran d’esvanir. Amb tot, la imatge 
de l’actor a través dels personatges 
que interpretà, la instantània d’un 
gest, d’una mirada, poden resultar 
tan reveladores com la recerca pa
cient i erudita. Per això és una llàs
tima, i una manca greu, que els 
editors del llibre hagin oblidat la 
part gràfica i ens hagin escamotejat, 
així, la imatge de l’actriu; àdhuc la 
portada, en la qual apareix una me
na d’ectoplasma borrós, és una oca
sió perduda per a oferir al lector 
el rostre de Cristina Valls.
Això no treu mèrit al treball res
ponsable, meticulós i apassionat, 
com ell mateix fa constar en el 
títol, de Gabriel Janer Manila. En 
la recerca del mite i la persona de 
Cristina Valls, l’actriu mallorquina 
més popular d’aquest segle, Janer 
Manila fa la història de la comèdia 
costumista balear de les darreres 
dècades: a través de les hemerote
ques, tot exhumant crítiques i col- 
laboracions aparegudes a la prem
sa, i difícilment assequibles, i a 
través de converses amb les perso
nes que tractaren Cristina Valls, ja 
siguin companys seus de les taules, 
ja autors que li escriviren algunes 
de les comèdies de més èxit.
A través d’aquest material, ordenat 
de faisó cronològica, podem seguir 
passa a passa l’aventura del teatre 
popular mallorquí que Josep Melià, 
en un pròleg agut i justíssim, col- 
loca en el seu punt, en tant que 
fenomen social definidor dels inte
ressos i les necessitats de les classes 
socials que el consumiren o el pro
mogueren. Aquest teatre, «a la seva 
manera, doncs —escriu Josep Me
lià—, assumeix el tema de la lluita 
de classes. Però sempre, és clar, 
des d’un aspecte moralitzant, tradi-
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de Sor Candelària
d’Un senyor 
damunt 
d'un ruc,
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cionalista, assentat sobre el concep
te de l’ordre, d’un ordre inatacable 
i, en el fons, just». Aquesta acti
tud, tanmateix, és el resultat d’un 
rebuig, o d’una indiferència dels 
sectors progressistes que, sense ado- 
nar-se’n, es posen al costat dels 
interessos forans i es converteixen, 
així, en còmplices de l’Ordre, escrit 
potser en majúscula, com a sinònim 
de paràlisi: «El teatre regional, per 
totes aquestes raons —continua Me
lià—• és conseqüent amb un país on 
l’esquerra i els socialistes es carac
teritzen massa vegades pel seu cas
tellanisme i la manca de considera
ció devers les formes de cultura 
nacional». I afegeix, amb un to 
per ventura nostàlgic: «S’hauria 
pogut fer un tipus de teatre polí
tic que ajudés la gent a mirar cap 
al demà».
Biografia apassionada de Cristina 
Valls s’insereix dins la línia de crí
tica que inicià Gregori Mir a Tea
tre mallorquí i postguerra, dins Li
teratura i societat a la Mallorca de 
postguerra (Editorial Moll, Palma 
de Mallorca, 1970), que s’ha con
vertit en el punt obligat de refe
rència per a qualsevol investigació 
posterior. El llibre de Janer Ma
nila, a més, posseeix la vivacitat 
que es desprèn de la crònica perio
dística, o d’aquella pinzellada que 
els papers erudits acostumen a ig
norar i que salta, de bursada però 
amb naturalitat, en el curs d’una 
conversa.
La carrera interpretativa de Cristina 
Valls ha estat sistematitzada en un 
apèndix en el qual l’autor inven
taria les estrenes realitzades per la 
companyia «Catina-Estelrich», del 
1927 al 1938, que sumen 43, i les 
efectuades per la companyia «Ar
tis» del 1948 al 1969, amb un total 
de 90. Aquesta continuïtat i aques
tes xifres són prou demostratives 
del paper central ocupat per Cris
tina Valls dins el teatre popular 
mallorquí, en tant que primera ac
triu de totes dues companyies, i fi
gura a bastament coneguda arreu de 
l’illa. Una part molt important del 
teatre als Països Catalans haurà es
tat salvada de l’oblit, i entra dins 
el terreny d’allò que ens és conegut 
i historiable, gràcies a l’esforç ama
tent i apassionat de Gabriel Janer 
Manila en recompondre la biografia 
de l’actriu Cristina Valls.
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