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EL MELODRAMA DE SALEU DE REBRE
per Xavier Fàbregas

Represa, bé que amb un gran nombre de 
limitacions, la vida teatral a partir de l’es-
tiu del 1946, hom pretén de connectar amb 
les activitats que havien estat suprimides 
el gener del 1939 i, fins a cert punt, de 
ressuscitaries. Algunes de les companyies 
que havien fruït de popularitat fins aquella 
data tornen als nostres escenaris, com la 
de Jaume Borràs, o la de Maria Vila i Pius 
Daví, i els autors que havien estrenat amb 
èxit abans de la conflagració i que es tro-
ben de bell nou a Barcelona veuen la pos-
sibilitat d’estrenar: és el cas de Josep M. 
de Sagarra i de Carles Soldevila, dins el 
teatre de qualité, o el de Lluís Elias i de 
Xavier Regàs per als gèneres de consum.
Estrictament vigilat, sense possibilitat du-
rant anys de bescanvi amb el teatre euro-
peu per mitjà de les traduccions, el teatre 
català recorre als textos romàntics de la 
seva pròpia tradició, d'una àmplia difusió 
popular —els de Frederic Soler i d'Àngel 
Guimerà, en primer lloc—, als èxits d’a-
bans de la guerra —recordem la celebrada 
reposició d'Els milions de l’oncle de Carles 
Soldevila— i al conreu d'uns gèneres poc 
ambiciosos però de provada eficàcia i de 
rendabilitat suficient, com el sainet i el 
melodrama.
El fet és que, amb totes les insuficiències 
del cas, la vida teatral aconsegueix de re-
dreçar-se i de bastir-se uns instruments: 
disposa d’uns escenaris i d'unes compa-
nyies, el periple de les quals s'estén, des 
de Barcelona, per tot Catalunya, i compta, 
i això és molt important, amb una massa 
de grups d’aficionats —a partir del 1949 ar-
ticulats a través de FESTA (Foment de 
l'Espectacle Selecte i Teatre Associació) — 
que fa de tornàveu de les estrenes ciuta-
danes i permet que les obres d’èxit arribin 
a assolir centenars i, de vegades, milers de 
representacions. Durant força anys aquesta 
vida teatral és vertebrada entorn de la Com-
panyia Maragall, titular del Teatre Romea, 
que compta amb actors de reconeguda và-
lua com ara Maria Vila —dissolta la com-
panyia Vila-Daví— i Ramon Duran, i és 
dirigida per Esteve Polls, el qual sap donar 
un toc de modernitat als seus muntatges.
Cap a la meitat de la dècada dels 50 qualla 
un nucli de crítica i d'oposició a aquest tea-
tre. En efecte, a partir del 1955, amb la 
fundació de l’Agrupació Dramàtica de Bar-
celona, apareix el primer instrument públic 
d'allò que, al cap d’uns anys, serà anome-
nat teatre independent; i, per contraposi-
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ció, el teatre representat al Romea I a d’al-
tres escenaris barcelonins passa a ésser 
denominat, cada cop amb un to més pejora-
tiu, teatre comercial. Amb l’Agrupació Dra-
màtica de Barcelona, nascuda sota l'impuls 
de certs sectors de la burgesia liberal, s'ar-
rengleren els qui propugnen una connexió 
del nostre teatre amb el teatre europeu 
contemporani, els joves directors i els in-
tel·lectuals, tots els qui es veuen tancades 
les portes del teatre comercial per motiu 
de llur refús d'uns motlles tan eixorcs com 
«acreditats». La pugna es resol, cap al 1960, 
amb la fundació de l'Escola d'Art Dramàtic 
Adrià Gual, que dóna al teatre independent 
una fita de professionalitat, i la liquidació 
de la Companyia Maragall, que priva l’es-
cena comercial del seu mitjà màs autoritzat 
i representatiu.
Ens cal prescindir de la peripècia posterior 
del nostre teatre a fi de centrar-nos en un 
corrent i en uns anys que, tot i que ens 
són tan pròxims, encara no han estat estu-
diats. El teatre comercial produït entre 1946 
i 1960 fou combatut, i sovint ignorat per 
les generacions més joves i, quan desapare-
gué de l'escena, el menyspreu que havia 
provocat la seva existència mateixa es 
transformà en oblit. Que aquella pugna i el 
seu desenllaç obeïren a un procés històric 
perfectament delimitat, és inqüestionable. 
Hom no pot negar, però, que l’escena co-
mercial dels anys 50 tingué una projecció 
notable, que va saber donar una resposta 
a uns estats d'ànim col·lectius i que avui, 
superats els apassionaments, constitueix un 
fenomen d’un interès sociològic extraordi-
nari. Des del punt de vista de la literatura 
dramàtica, si les aportacions objectivament 
valuoses fetes per aquest teatre foren molt 
escasses, cal no oblidar tampoc el paper 
que va fer en la difusió i el sosteniment 
de la llengua, durant uns anys en què el 
seu ensenyament a l'escola era impensable, 
quan les publicacions periòdiques eren del 
tot prohibides i la producció editorial es 
mantenia en unes cotes baixíssimes, que 
no començaren d’ésser superades fins al 
1962.
Des del punt de vista genèric hem dividit 
el teatre comercial dels anys 50 en dos 
grans vessants: el sainet i el melodrama. 
És aquest segon gènere el que recull d'una 
faisó més ambiciosa els supòsits d'aquest 
teatre, i on són produïdes les estrenes que, 
per anomenar-les d’alguna manera, podríem 
dir-ne «de prestigi». És dins el melodrama 
on són sostinguts d'una manera més clara
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Lluís Nonell, Maria Vila i Ramon Duran a Una història qualsevol (1954) 
de Josep C. Tapias i Santiago Vendrell. (Foto: Postius.)

I emfàtica els plantejaments Ideològics de 
llurs autors, i on queda explícita l’actitud 
moral i cívica que patrocinen. Ara com ara 
ens limitarem, doncs, a considerar aquest 
aspecte de l'escena comercial dels anys 50, 
tot recorrent a algunes de les obres que, 
per l'èxit que conegueren, denoten una ma-
jor habilitat i una major compenetració amb 
la sensibilitat del públic, força ampli, de 
què disposava el teatre català en aquells 
anys.

LA IDEALITZACIÓ DE LA FAMÍLIA

Perduda la il·lusió d'una tasca col·lectiva, i 
vetada qualsevol acció lligada a una reivin-
dicació de classe, a la Catalunya de la 
postguerra l'individu es troba sense cap 
altra institució per defensar que el clos 
ben limitat de la família; és cert que el 
melodrama ha fet sempre remarca en els 
lligams sentimentals que uneixen la família, 
però als anys que ara ens ocupen aquests 
sentiments adquireixen alhora el paper d'u-
na substitució, i es desenvolupen al marge 
d'unes zones socials de silenci obligat. Per 
l’èxit que obtingueren, prendrem en consi-
deració tres melodrames que, en certa ma-
nera, queden adscrits a diferents etapes de 
les condicions econòmiques característi-
ques de la postguerra: Cinc fills (1947) 
d’Alexandre Puig, i Una història qualsevol 
(1954) i El gran egoista (1955) de Josep C. 
Tàpias i Santiago Vendrell.

Una dada curiosa, però que em sembla 
prou significativa per a esmentar-la, és que 
l'acció de les tres obres transcorre en sen-
gles sales de rebre; la intimitat de la casa 
—el menjador, la cuina, i, no cal dir, l’al-
cova— ens és proscrita. La saleta de rebre 
imposa unes «formes» que, en uns melo-
drames en els quals subsisteix una certa 
pruïja naturalista, obliga a diàlegs de salu-
tació, presentació i acomiadament que con-
sumeixen un percentatge apreciable del 
temps escènic; alhora, aquest anar i venir 
força la mecànica de les entrades i les sor-
tides, que els personatges han d’efectuar

segons les necessitats de l’autor amb pre-
textos que la majoria de les vegades resul-
ten poc convincents. Així, el melodrama de 
saleta de rebre passa, sense transició, dels 
diàlegs banals que hem esmentat, o d’a-
quells altres en els quals un personatge 
secundari executa una facècia pretesament 
graciosa, a aquells en els quals hom ens 
exposa sense matisos les notes més cris-
pades de l’anècdota: Una història qualsevol 
i El gran egoista aconsegueixen el tremolo 
en allò que podríem anomenar l’escena de 
la bufetada, l’efecte de la qual és acurada-
ment mesurat pels autors. Tot això perju-
dica la psicologia dels personatges, moguts 
per uns ressorts que els autors accionen 
a llur conveniència i que esdevenen, sovint, 
uns ninots de reaccions imprevisibles, si 
no fins i tot arbitràries. La saleta de rebre, 
transcripció física d’una incapacitat per a 
aprofundir, ens furta la intimitat dels pro-
tagonistes i ens enfronta amb una societat 
que, més que treta a escena, hi és només 
al·ludida.

Desconec la circumstància personal d’Ale-
xandre Puig, autor que només ha deixat 
dues obres a l'inventari del nostre teatre, 
Cinc fills i el sainet La Pepa se'ns vol casar 
(1949). Cinc fills fou estrenada al Teatre 
Victòria l’U de setembre de 1947 per la 
companyia encapçalada per Maria Vila i 
Pius Daví, en la qual, al costat d'actors 
veterans com Antoni de Gimbernat i Lluís 
Carratalà, n’hi figuraven d’altres de joves, 
com ara Pau Garsaball i Josep M. Angelat.

Un advertiment avantposat al text de l’edi-
ció ens informa que l'acció de Cinc fills 
transcorre a Barcelona el 1932. Tanmateix 
no hi ha cap indici, dins el text, que corro-
bori aquesta presumpció; a tota l’obra im-
pera la grisor sense fissures de la post-
guerra, i res no hi fa al·lusió als neguits, 
als trasbalsos i a les il·lusions de la data 
esmentada. És més, quan, a l'acte primer, 
Llorençó, Rosa i Aleix ens expliquen llurs 
angúnies econòmiques, resumides en els 
guanys i les despeses, les xifres corres-
ponen al nivell de vida de la postguerra:

Llorençó guanya seixanta duros mensuals 
i en paga dotze de pis, Aleix cent duros 
mensuals i en paga vint-i-dos, el marit de 
Rosa no troba feina fixa. L’al·lusió al 1932 
sembla obeir a una precaució de l’autor 
envers la censura, i és obvi que l’especta-
dor, que ignorava l'advertiment, identificava 
les circumstàncies dels personatges amb la 
més estricta contemporaneïtat.

L'eficàcia de Cinc fills envers el públic se 
centrava en l’amarga situació d’un matri-
moni vell i desvalgut que, després d'haver- 
se sacrificat tota la vida per pujar els fills, 
es veu obligat a separar-se —el pare és 
recollit per Llorençó i la mare per Aleix— 
i ha de sofrir tota mena d’humiliacions. 
El text conté reflexions entendridores so-
bre la condició de la mare: «La mare és 
tota sublimitat; és un rosari, un tabernacle 
d’abnegació i sacrificis, dolceses i desinte-
rès, voluntat i comprensió, renunciament i 
tot quant puguis imaginar-te de gran, bell 
i generós» (Acte II). I conté també alguns 
pinyols remarcables, com el crit de Josep, 
el pare, que clou el primer acte: «Cria 
fills!» O aquest altre, que, segons que sem-
bla, era capaç d’arrencar llàgrimes dolcís- 
simes: «Una mare ha pogut pujar cinc fills, 
i cinc fills no poden mantenir una mare. 
És que Déu ens ha deixat de la seva mà?» 
(Acte I).
El precedent pertany a la tècnica del melo-
drama; el que ens interessa de subratllar, 
però, és com la família, idealitzada, s'ha 
convertit en un illot a la deriva enmig d’una 
societat on impera la sordidesa, i és l’únic 
valor que ha pogut salvar-se, o que hom 
intenta salvar, després del daltabaix. Així, 
per a Alexandre Puig, com una mica des-
prés per a Josep C. Tàpias i Santiago Ven-
drell, la família no és una plataforma a par-
tir de la qual operar sobre la societat, sinó 
un refugi. A Cinc fills la família és insepa-
rable de la casa, entesa no en un sentit 
figurat, sinó en tant que presència física 
constituïda per les quatre parets d’un pis 
modestíssim:
«ELVIRA: Són tants anys de viure-hi. És 
tota la nostra vida condensada entre les 
quatre parets del pis. Són els records, 
les penes, les alegries... Tot això que no 
s'oblida mai més» (Acte I).
El matrimoni, nucli originari de la família, 
no és el resultat d’una passió o d’una com-
penetració, sinó una rutina, un hàbit que 
hom accepta perquè cap altra alternativa 
no és imaginable:

«PONA: Només de pensar que no m’hagués 
pogut casar amb ell, se'm posa la carn de 
gallina. Jo sense el meu Jaimitu! Jo posar-
me al llit amb un altre home! Ai, mare, 
quina vergonya...
ELVIRA: Que hauria estat el teu marit.
PONA: És clar; però m’hauria fet molta 
vergonya» (Acte I).

L'única sortida d'aquest món és la mort; 
una mort feta com Déu mana, i amb la pe-
tita vanitat d’un enterrament de cert supò-
sit, únic luxe que és permès en aquesta 
vida... o en aquesta mort: «Que jo, sense 
saber-ho el Jaume, sempre he tingut la il·lu-
sió que em facin un bon enterrament, i ana-
va fent racó, saps?» (Acte I).

Ara bé, el melodrama exigeix un final feliç, 
i la felicitat és, per als personatges de Cinc 
fills, la superació de llurs angoixes eco-
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nòmiques. A Elvira i a Jaume la tranquil·li-
tat no els pot venir d’una recompensa ob-
tinguda amb llur vida de treball, o gràcies 
a una reglamentació de justícia social, per-
què la societat on viuen és d’allò més 
semblant a una jungla. Alexandre Puig so-
luciona el problema fent-los hereus de la 
deixa d'un fill, Carles, que anà a Amèrica 
a obrir-se camí amb la boxa, que al capda-
vall és una forma, a la catalana, d'aspirar 
al Pla Marshall. En la darrera escena, natu-
ralment, comprovem que Carles no ha mort 
i que acut, amb tots els germans, a abra-
çar els pares.

UNA CRÒNICA DELS ANYS
DE L'ESTRAPERLO

Josep C. Tàpias i Santiago Vendrell sor-
geixen del món del teatre d’aficionats. En 
decidir de col·laborar junts, després d’haver 
escrit diverses obres a part l’un de l'altre, 
obtenen un gran èxit amb El port de les 
boires (1952), una de les peces més signi-
ficatives del període que estudiem, i són 
sol·licitats per la Companyia Maragall. Amb 
aquesta companyia estrenen El gran egoista 
i Una història qualsevol, que són les dues 
obres que ens interessen aquí, i Passaport 
per a l'eternitat (1957), que no escau, com 
El port de les boires, en el tema del pre-
sent treball. Col·laboren, encara, a Melodia 
eterna (1959), estrenada per la Companyia 
Llach-Sospedra, i, desfet el tàndem, deixen 
aviat de produir: Santiago Vendrell escriu 
un sainet de costums contemporanis, La 
família fíenlu estiueja (1960), i Josep C. 
Tàpias, molt abans, prova el gènere d’in-
triga amb Crim i silenci (1956). Algun altre 
títol que produeixen cadascun pel seu cantó 
encara té menys ressò que els esmentats.

Amb Tàpias i Vendrell el melodrama català 
s’arrebossa la façana. Tant a Una història 
qualsevol com a El gran egoista els perso-
natges són gent de bona posició, que ves-
teixen robes elegants, donen festes, habi-
ten torres espaioses, maneguen afers, te-
nen servei, etc. Més que melodrames de 
saleta de rebre els hauríem d'anomenar, 
potser, melodrames de hall. Des de l’angle 
de la tècnica teatral, Tàpias i Vendrell, 
fidels a les convencions de la narració 
pseudonaturalista, introdueixen algunes in-
novacions de pura fórmula centrades en la 
utilització del temps. La segona part d'El 
gran egoista comença amb Claudi, el pro-
tagonista, de cos present: Irene, l'esposa, 
assisteix a l’arribada dels fills que tornen 
penedits de llur conducta en saber la mort 
del pare; els autors, llavors, ens porten 
enrera per a mostrar-nos les causes de la 
ruptura —quadres 2, 3 i 4 de la segona 
part—, i reprenen, al quadre 5 i darrer, l’ac-
ció iniciada al primer. A Una història qual-
sevol l’acció és reviscuda per Albert, que 
l'evoca després d’entrar, de nit, a la casa 
on els fets s'han esdevingut. Penso que 
aquest recurs, a l’igual que l'ús de la veu 
en off, pot obeir a la influència dels serials 
radiofònics produïts per Ràdio Barcelona, 
i que tingueren en Isidre Sola i Encarna 
Sánchez uns intèrprets d'estesa popularitat 
arreu de Catalunya; però hi ha, també, 
sens dubte, la influència del cinema d'a-
quells anys. Concretament, l’entrada d'Al-
bert al casal on ha viscut el seu amor amb 
Mònica, ja traspassada, ens recorda les 
primeres seqüències de Rebeca, film que 
uns anys abans havia obtingut un gran èxit 
a Barcelona. Bé que de manera més indi-

Una escena d'El gran egoista (1955) de Josep C. Tàpias i Santiago Vendrell, amb Mercè Bruquetas, 
Carme Contreras, Teresa Cunillé, Domènec Vilarrasa, Carles Lloret i Lluís Nonell. (Feto: Postius.)

recta, no pot ésser descartada tampoc la 
influència sobre Tàpias i Vendrell del dra-
maturg britànic John B. Priestley, que usa 
el temps narratiu com una línia trencada, 
sobretot la dels seus drames Time and the 
Conways (1937) i An Inspector calls (1946), 
coneguts aviat entre nosaltres.

L'actor Antoni de Gimbernat.

Al fons, però, el tema i els mètodes d'El 
gran egoista i d'Una història qualsevol són 
els mateixos que ja hem trobat a Cinc fills:

l'exaltació de la família. Als melodrames 
de Tàpias i Vendrell canvia el medi social 
en el qual té lloc l’anècdota; els autors 
ens ofereixen ara la imatge de les capes 
socials enriquides amb la fam de la ma-
joria, amb l’especulació, amb l’estraperlo, 
per a dir-ho amb un mot que definí aquells 
anys. Feliu, que a Una història qualsevol 
icpresenta l'home ric d’abans de la guerra, 
i el seny, diu a Miquel, el seu germà: «Els 
meus dos o tres milions són fets abans de 
la guerra, augmentant el meu patrimoni a 
força de treball i lluita noble. No com els 
d’ara, els quinze o vint milions teus, per 
exemple, que materialment han costat poc 
de fer, encara que el seu cost moral és 
incalculable. La major part dels diners gua-
nyats aquests últims anys han costat la pe-
núria, la fam i les llàgrimes de molts milers 
de persones» (Primera part. Segon temps). 
I, una mica més endavant: «Aquesta casa 
és el reflex de tantes cases d’avui. És un 
producte de la postguerra. Amb presses 
i sense escrúpols, el meu germà ha lograt 
una fortuna, a base de concessions a tota 
mena d'ambicions, sanes o insanes, i de 
fer el sord a la seva pròpia consciència. 
Hem viscut uns anys que els diners es tro-
baven a l’abast de qualsevol desaprensiu. 
Només calia una cosa: no mirar on trepit-
javes i tancar les orelles als planys dels 
aixafats». Quant a Claudi, el protagonista 
d'El gran egoista, s'ha enriquit gràcies a 
les circumstàncies de les dues postguerres, 
la del 1939 i la del 1945:

«XAVIER: Sí, has aprofitat les dues post-
guerres, però d’una manera poruga.

CLAUDI: D'una manera honrada, que no 
tancava cap risc excessiu» (Primera part).

A El gran egoista assistim al moment de 
plenitud de l’època de l'estraperlo. La for-
tuna de Claudi és sòlida perquè ell ha sa-
but ésser prudent, i el seu gran egoisme 
ha consistit a lliurar-se a la consecució 
dels diners per a assolir el benestar i la 
seguretat de la família. Aquesta tasca, 
però, l'ha distret de la seva família, de
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l'educació dels fills, que Irene, l’esposa, 
no ha pogut dur a terme tota sola. El pe-
cat de Claudi, per a dir-ho en la termino-
logia moral acceptada pels autors, ha d’és-
ser expiat amb la mort; només la mort de 
Claudi reunirà de bell nou la família al 
voltant de la figura matriarcal d’Irene: 
«Ell... Ell, amb la seva mort, ha comprat 
la unió de tots i la vostra futura felicitat. 
Aquesta era la seva ambició... el seu egois-
me» (Segona part. Quadre cinquè).

Amb Una història qualsevol els autors cer-
tifiquen que els anys de l'estraperlo fàcil 
han periclitat. Ja el títol, per ell mateix, 
ens suggereix que som davant un cas que 
il·lustra una situació corrent, una anècdota 
«exemplar» per representativa. L'estraper-
lista ha pogut amassar una fortuna, però es 
troba indefens davant l'inici d'una nova eta-
pa, la de la planificació i la tecnologia, de-
finida pel pla d’estabilització. O hom inver-
teix, amb nous criteris, més a llarg termini, 
o sucumbirà davant els nous carrils que 
l'economia es disposa a emprendre. L’Es-
tat s'immiscirà en els afers privats, i el 
gran capital, a través de la banca, impo-
sarà els seus interessos; la corrupció, ara 
a més gran escala, no deixarà lloc als franc- 
tiradors. L'exemple de Miquel, el protago-
nista, que veu com se li tanquen una per 
una totes les portes i contempla impotent 
la seva ensorrada, esdevé un prototipus: 
«FELIU: L'època dels grans beneficis, dels 
guanys monstruosos, ha passat.

MIQUEL: Hi ha un marasme que atueix.

FELIU: Has anat massa de pressa en tot, 
Miquel. En guanyar-los, en multiplicar-los, 
i en gastar-los.

MIQUEL: Potser sí... però no creguis que 
tot està perdut, ni molt menys.

FELIU: No... ja ho sé... però és un mal 
símptoma. Ha passat l’època de les vaques 
grasses» (Primera part. Segon temps).

A Una història qualsevol no hi ha sacrifici 
expiatori i la família quedarà irremissible-
ment destruïda: Miquel cercarà en la be-
guda un mitjà d'evasió, i Mònica morirà de 
tuberculosi. Només Albert serà capaç d’e-
vocar tot el que ha succeït a través del 
record: «Així va acabar tot... Però Mònica 
viu... viu en la plenitud dels records... i jo 
ara l'estimo» (Segona part. Sisè temps).

Emília Baró 
i Concepció 
Llach en 
una repre-
sentació de 
Melodia 
eterna 
(1959) de 
Josep C. 
Tàpias 
i Santiago 
Vendrell, 
al teatre 
del Centre 
Catòlic 
de Sants. 
(Foto: 
Petrus.)

La preocupació dels autors per explotar els 
efectismes propis del melodrama, i per 
mantenir-se fidels a una moral carrinclona, 
subsidiària de les directrius que caracte-
ritzen el teatre catòlic local d’abans de la 
guerra, impedeixen que El gran egoista i 
Una història qualsevol es converteixin en 
un document d’època; el testimoniatge que 
ens ofereixen de la societat coetània és in-
directe i parcial, i els personatges que s'hi 
mouen no ultrapassen el tòpic. Ja ens hem 
referit a l’escena dé la bufetada, que es-
devé el pinyol d'aquestes obres: bufetada 
de Miquel a Ricard, el fill, que li ha falsi-
ficat la firma en unes lletres, a Una his-
tòria qualsevol, i d'lsabel a Claudina, la 
seva germana, que li ha pres el promès, 
a El gran egoista. Però hi podríem afegir 
el guariment de la sordesa d'lsabel, gràcies 
a una miraculosa operació que li ha estat 
feta a Alemanya, i que els de casa seva 
ignoren, la qual cosa li permet escoltar re-
velacions «terribles» quan tothom la creu 
absent de la conversa; i altres recursos 
propis del gènere i no menys significatius. 
La timidesa moral provoca, per exemple, 
certes peculiaritats en els matrimonis que 
són trets a escena; tant aquí com a Cinc 
fills qualsevol al·lusió a relacions extracon- 
jugals hi és vetada i les desavinences que 
puguin sorgir entre marit i muller acabaran 
essent indefectiblement superades. A El 
gran egoista, a més, els autors posen entre 
estrelletes alguns diàlegs que consideren 
massa forts per a certs públics —no sabem 
quins— i que recomanen de suprimir sem-
pre que hom ho cregui aconsellable. Entre 
les frases perilloses, hi ha, agafades a l'at-
zar, les següents: «En les meves besades, 
en els meus braços que t’acolleixen com 
mai no haurien fet els d’ella»; «És que no 
sóc prou bonica per a tu? És que no tro-
bes en els meus llavis un millor regust que 
el que mai t'hagin pogut deixar els d'ella?» 
(Segona part. Quadre primer).

Les característiques que hem trobat en els 
exemples estudiats són les que defineixen 
el gènere, i es presenten de manera molt 
més matussera en els textos d’autors que 
pretengueren emular l’èxit de les obres 
consignades. Per la qual cosa podem dir 
que la imatge del melodrama dels anys 50 
resta ben dibuixada a Cinc fills, El gran 
egoista i Una història qualsevol.

XAVIER FÀBREGAS

«ESTRICTA VIGILÀNCIA»
I «LES CRIADES» DE JEAN GENÉ)
Teatre Experimental de Sant Marçal. (Ba-
nyoles, Llotja del Tint, 24 de gener.)
En una situació teatral, diguem-ne normal, 
el treball del grup de Banyoles no fóra cap 
sorpresa. Tanmateix, en les coordenades 
crítiques en què ens movem aquest pro-
grama Genet se’ns presenta, a primera 
vista, com una cosa totalment insòlita. Per-
què, de moment, sobta trobar-se a Banyo-
les amb un grup experimental que respon 
plenament al seu qualificatiu. Com encara 
sobta trobar-ne un a Vic, o on sigui. Sem-
bla que un teatre experimental rigorós és 
un luxe massa fora de lloc dins les pobrís- 
simes estructures en les quals, fins ara, 
viu el teatre del nostre país. És cert que 
una flor no fa estiu, però tanmateix la flor 
hi és. Aquest és, em sembla, el cas dels 
de Sant Marçal. Enderiats en l’obra de Ge-
net, l'han estudiada, hi han aprofundit i 
han portat els resultats fins a les últimes 
conseqüències. I l'obra de Genet no és 
fàcil.
A Estricta vigilància, Genet ens presenta 
la lluita de Lefranc i Maurice per aconse-
guir un lloc de privilegi al costat d’Ulls- 
Verds. Les relacions entre els tres perso-
natges, tancats en una cel·la de la presó, 
es desenvolupen en un nivell en el qual 
l'escala moral és inversa a la que el món 
reconeix. Genet, el subproletari convençut, 
no acusa ni pretén destruir el món que la 
societat ha establert sinó que, simplement, 
l'ignora. I dins la cel·la dels tres presoners, 
tots els valors són capgirats. Lefranc mata 
Maurice per acostar-se a Ulls-Verds, també 
assassí. Però els dos fets pertanyen a ca-
tegories diferents i Lefranc, assassí volun-
tari i conscient, no aconseguirà mai Ulls- 
Verds, assassí nat que no pot defugir la 
seva condició. El muntatge del Teatre Ex-
perimental de Sant Marçal capgira, com 
Genet, la situació i tanca els espectadors 
dins uns reduïts espais voltats de tela me-
tàl·lica mentre els tres presoners, nus en 
el negre espai obert, es lliuren al cerimo-
nial del desig, de la lluita, de la mort i del 
fracàs.
Cerimonial d'amor i d’odi que continua a 
Les criades. Claire i Solange representen 
cada nit el ritual que les identifica i, al 
mateix temps, les allunya de la Senyora. 
És una transposició intensa i apassionada, 
sense testimonis. El T. E. de Sant Marçal 
ha limitat l'espai de la representació a les 
mínimes proporcions i ha integrat els es-
pectadors —vint-i-nou a cada sessió— a 
l’escenografia del muntatge. L’acció trans-
corre a l'interior d'una espècie de ten-
da de campanya totalment closa. Els espec-
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