
El TEATRE EDIHCANT DELS ANYS 50
a MELODRAMA REUQOS PRE CONCILIAR

per Xavier Fàbregas

El «melodrama de saleta de rebre», que 
consideràvem en un treball anterior dedicat 
també al teatre edificant dels anys 50, es 
complementa, i en certa manera culmina, 
en un grup de peces, íntimament relacio-
nades entre si, que podríem qualificar amb 
la denominació comuna de «melodrama re-
ligiós pre-conciliar». D’una banda, aquest 
gènere, el protagonisme del qual és adju-
dicat als eclesiàstics, se'ns apareix com 
un producte lògic d'un moviment teatral 
acotxat en els centres catòlics; en efecte, 
el teatre d'aficionats anterior al 1936, i 
aquell que en reprèn la continuació a par-
tir del 1946, és sovint propiciat dins el 
conjunt de les activitats parroquials a fi de 
proporcionar un lleure als feligresos, un 
lleure més o menys relacionat amb les ac-
tivitats pietoses i, naturalment, amb un con-
tingut moral considerat «positiu» segons 
les coordenades de l’època. El teatre d'afi-
cionats a Catalunya rep, doncs, la influèn-
cia d’aquests propòsits fins i tot quan no 
es troba posat sota la tutela directa d’un 
centre catòlic.

En iniciar-se els anys 50, però, aquest cor-
rent rep noves Incitacions. Bé que d’una 
manera encara tímida el teatre religiós, a 
casa nostra, comença d’absorbir les apor-
tacions d’uns autors que donen cada cop 
una importància major a la interiorització 
de l’experiència religiosa; per a resumir-ho 
en una frase, viure religiosament i practi-
car la religió comencen a ésser dos con-
ceptes no necessàriament homònims. Ber- 
nanos en la narrativa, í Mounier en l'as-
saig, poden ésser dues fites d’aquesta nova 
sensibilitat cada cop més definida. Ens tro-
bem, en realitat, amb els símptomes d'un 
afany reformista que reivindica la sinceritat 
i la participació dins la vida eclesial i que, 
anys després, sota el papat de Joan XXIII, 
quallarà en l’empresa del segon Concili Va-
ticà. Aquest fet determina que el nostre 
melodrama religiós de la dècada dels 50 
no sigui un melodrama hagiogràfic i triom-
falista —característiques que trobaríem en 
diverses peces del teatre catòlic escrites 
durant la República i que, lògicament, cons-
tituïen una resposta als atacs vinguts des 
de les diverses trinxeres de l'agnosticis- 
me—; contràriament, ens trobem ara davant 
un gènere preferentment crític i que, en 
tot cas, compleix, a través de la crítica, 
la seva funció apologètica, raó última, en 
definitiva, de la seva existència. Recordem, 
si més no, que alguns exemples de teatre 
religiós europeu tenen unes motivacions 
paral·leles durant els anys que ens ocupen,

El port de les boires de Josep C. Tàpias i Santiago Vendrell, amb Maria Vila, Carles Lloret, 
Lluís Nonell, Mercè Broquetas i Ferran Velat.

i que llur proximitat intencional fa que si-
guin ràpidament conegudes, i, en alguns 
casos, divulgades entre nosaltres, The Liv- 
ing Room (La sala d'estar, 1953), de Gra- 
ham Greene, i The Power and the Glory 
(El poder i la glòria), també de Greene, 
que ell mateix traslladava de la novella al 
drama el 1956.
A Catalunya els representants del melodra-
ma religiós pre-conciliar que obtenen una 
major audiència són, per un cantó, Josep C. 
Tàpias i Santiago Vendrell, que escriuen en 
col·laboració i procedeixen del teatre d'afi-
cionats articulat a través de FESTA, i d'al-
tra banda Josep M. de Sagarra. En ocupar-
nos del «melodrama de saleta de rebre» ja 
ens vam referir a Tàpias i Vendrell i a llur 
producció. Tàpias i Vendrell practiquen el 
teatre religiós des dels inicis de llur col·la-
boració, i l’èxit que obtenen amb el primer 
melodrama que fan conèixer, El port de les 
boires, els obre les portes del teatre co-
mercial. Quant a Josep M. de Sagarra, ac-
centua el caient psicològic del gènere i s’hi 
veu endut per un olfacte indubtablement 
oportunista.

UTOPIA I CONSERVADORISME
El port de les boires (Romea, 30-V-1952), 
el primer melodrama de Josep C. Tàpias 
i Santiago Vendrell, obeeix a una incitació 
que podríem desdoblar en dues; l'interès 
que desperta l’experiència dels capellans 
obrers, i la incapacitat, encara, per abastar- 
ne el sentit i assimilar-lo. En efecte, hom 
jutja la tasca del capellà obrer, no com 
l’assumpció d’un testimoniatge, o com l’a-
fany de compartir la vida dels humils, i, 
per tant, segons la indicació evangèlica, 
dels escollits, sinó com una activitat mis- 
sional, com una repesca d'ovelles esgarria-
des. El capellà obrer és un missioner que 
en lloc d’anar a batejar negrets a l’Àfrica 
se’n va a batejar treballadors al suburbi. 
Els autors ja semblen advertir-nos-ho amb 
les paraules en off dites abans d’aixecar- 
se el teló: «Heus ací la història d'un ho-
me que, abandonant les comoditats i els 
plaers que pot donar el món, dedica la seva 
joventut esplendorosa i plena de vitalitat a 
la recerca d’ànimes per a Crist. Sap que 
en aquest món d’ingratituds hi ha moltes 
ovelles esgarriades que caminen per la fos-
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Passaport per a l'eternitat de Josep C. Tàpias I Santiago Vendrell, amb Maria Vila, 
Ramon Duran i Teresa Cunillé.

cor de la Ignorància i del pecat. Vol portar-
los la llum de la gràcia fent-los participar 
la Humanitat, per la sang preciosa que ves-
sà Jesús en el Calvari».
Aquest anunci queda reblat quan un dels 
obrers portuaris pregunta al protagonista 
quina és la seva Identitat:
«MARCEL (aixecant-se s'apropa a André): 
Em voleu dir qui sou?
ANDRÉ: Amb molt gust... Sóc el mossèn 
André... Un sacerdot enviat pel senyor bis-
be per mlsslonar entre els obrers del port» 
(Acte I).
I afegeix mossèn André una mica més en-
davant:
«Vinc sense res... A treballar, a guanyar- 
me el pa amb la suor del meu front, a cu-
rar els malalts, a portar consol als afli-
gits... Per tot bagatge aquella maleta pe-
tita I el cor ple d'amor per tots els humils» 
(Acte I).
Aquella maleta, després ho sabrem, conté 
objectes de gran valor: «una casulla, una 
alba, un calze» (Acte I); per a dlr-ho d'una 
manera tècnica, les eines de l’oflcl.
El plaçament de l'acció planteja als autors 
d'El port de les boires un problema que no 
reïxen de solucionar. Tàpias I Vendrell es-
peculen amb l’exotisme del tema: l'expe- 
rlèncla dels capellans obrers no ha estat 
Iniciada encara a Catalunya, I sltuar-la aquí 
no fóra creïble. Tanmateix, ells Intenten 
moralitzar en relació al nostre context; els 
problemes socials que Intentaran discutir 
des d'un punt de vista aferrissadament antí- 
materlallsta són els que ells I llurs es-
pectadors tenen al voltant. Es decideixen, 
doncs, per una sortida mixta de les con-
seqüències de la qual no semblen adonar- 
se. Així, El port de les boires transcorre en 
una ciutat que per múltiples Indicacions 
està situada a França: a) Noms de fonts 
dels personatges: Gastón, Plerre, Marcel, 
André, Maurice, Jacques, Madelelne, etc. 
b) Referències a París, la Torre Elffel, la 
Costa d'Atzur, c) La unitat monetària és 
el franc. Però les condicions de vida dels 
obrers que hl velem no semblen pas les

de l'Estat francès, sinó unes altres de molt 
més pròximes.
Així, en parlar slgll·losament de les vagues, 
diu Maurice, tot al·ludint al poder adquisi-
tiu: «Que en lloc de debilitar el capitalisme 
I el govern, els qui ens debilitem som nos-
altres... Que sl treballant tot l’any de nít I 
de dia no podem menjar, molt pitjor esta-
rem fent festes cada dos per tres» (Acte I). 
Quant a la llibertat d'expressió, els obrers 
cal que prenguin precaucions per a llegir 
un full que circula referent als drets de 
l’home, per la qual cosa Plerre, el taverner, 
se'n va a llegir-lo a la rebotiga:
«MARCEL: Té. (A Pierre.) Aquí tens aquest 
full. Vés dintre I llegeíx-Io. No ho facis aquí 
per sl entra algú.
PIERRE (cridant): Josette! (A Marcel.) De 
què tracta?
MARCEL: És un full educatiu molt Interes-
sant. Parla de la lluita de classes í dels 
drets de l'home» (Acte I).
Els membres del partit comunista semblen 
moure’s en la clandestinitat, no existeixen 
sindicats obrers, la manca de diners per a 
comprar una medecina no ofereix més alter-
nativa que l'almoina, etc. Els espectadors 
d’f/ porf de les boires, el 1952, havien de 
reconèixer aquestes circumstàncies. Les 
prèdiques d'André, al cap I a la fl, els ana-
ven adreçades: el melodrama paga l’exo-
tisme amb el preu de l'ambigüitat.
Mossèn André encarna la teoria dels autors 
pel que fa a la problemàtica social: utopia 
I conservadorisme es troben íntimament 
lligats en les paraules del capellà obrer. 
Els qui creuen en la revolució —I es ne-
guen tossudament a batejar llurs fills— pre-
diquen la lluita de classes; André, l'amor 
de classes:
«PIERRE: Nosaltres estem per la lluita de 
classes.
ANDRÉ: I jo estic per la unió de tots els 
humans amb els lligams de l’afecte í la 
bona voluntat» (Acte I).
El sacerdot té el secret per a aconseguir 
les millores que els obrers necessiten; res

de vagues nl d'actituds hostils, cal anar a 
parlar amb els capitalistes I exposar-los la 
situació, fer-los venir a la raó í tocar-los 
el cor amb quatre paraules ben dites: 
«ANDRÉ: Manera de lligar tot això: sl la 
vaga es fa per aconseguir un salari millor, 
anem a visitar els qui han de pagar aquest 
salari, expliquem els nostres punts de vista 
I a veure què aconseguim. I ja ho haveu 
vist... Sense necessitat que la gent perdi 
cap jornal s'ha lograt tot» (Acte II).
A l'oposició entre cristians I revolucionaris 
els autors Introdueixen un tercer factor: el 
dels existencialistes. Roger, el pintor que 
planta el cavallet a la taverna I disposa de 
diners llargs, exemplifica aquest tercer cor-
rent. Tàpias I Vendrell no ens expliquen en 
què es basa l'actitud de l'existencialisme, 
sl bé a través de Roger podem endevinar 
que són una gent desvagada, que es de-
diquen a pintar quadres incomprensibles 
admirats per quatre babaus, í que fan gala 
d’una conducta sexual que no passa per ,a 
via dels sagraments —í en això s’assem-
blen als comunistes—, I, per tant, pecami-
nosa. Els plantejaments Ideològics, sl poden 
ésser anomenats així, són duts a uns ex-
trems puerils:
«ROGER: Jo sóc un existencialista. 
MARCEL: Jo un revolucionari.
ROGER: I ell un cristià... qui serà de tots 
tres el qui guanyi?
MARCEL: No hl ha dubte que serem nos-
altres.
ROGER: No n'estlguls tan segur... Tu has 
basat exclusivament la teva formació en 
els textos revolucionaris I no t'has preocu-
pat de res més... La història és alliçona-
dora... Vint segles han passat per damunt 
del Cristianisme I malgrat les persecu-
cions, les lluites i els Intents de destruc-
ció, ha sortit triomfant sempre...» (Acte III). 
Des del punt de vista tècnic El port de les 
boires és un melodrama amb totes les ca-
racterístiques del gènere. Així, no hi manca 
l’escena de la bufetada —com en El gran 
egoista I Una història qualsevol, dels ma-
teixos autors—, l’Intent frustrat de difama-
ció de l’heroi per part dels malvats, les ac-
cions generoses d’aquell, amatent sempre 
a una transfusió de sang o, fins I tot, a do-
nar la seva vida per salvar la d'un enemic. 
Així mossèn André troba la mort una nit 
de Nadal enmig del batallar de les campa-
nes I el càntic de les nadales; I expira a 
la taverna portuària rodejat d’obrers que 
sangloten, d'existencialistes que es pe-
nedeixen I de tota una sèrie de conver-
sions desfermades en cadena. Un focus 
blanc ¡ilumina el seu cadàver, tothom s'a-
genolla, I Jacques, el pispa redimit, comença 
de resar el parenostre.

LA CRÍTICA DE LES FORMES
Conscients del gran nombre de conces-
sions fetes al públic, o millor seria dir als 
empresaris, amb els melodrames prece-
dents, Josep C. Tàpias I Santiago Vendrell 
Intenten, amb Passaport per a l'eternitat 
(Romea, 27-11-1957), de construir un drama 
sense truculències. Llur situació dins l'es- 
tablishment del teatre comercial és prou 
sòlida per a Imposar-ho, I Passaport per a 
l'eternitat té, en efecte, la mateixa bona 
acollida que els textos anteriors.
Passaport per a l'eternitat és un drama 
lineal en el qual hom critica la devoció 
exagerada, la beatería carrinclona, en la 
figura de Sílvia, senyera vídua I rlquíssíma.

96 [288]



Sílvia, més que moure's per la bondat, es 
mou pel temor, pel temor de perdre la vida 
eterna, s'entén, i sens dubte podríem apli-
car-li el retret que mossèn Ramon, el pro-
tagonista d'El místic de Santiago Russinyol, 
fa a les dames que es dediquen a la bene-
ficència, quan els diu que «volen anar al 
cel, però volen anar-hi en cotxe» (Acte II). 
Els propòsits de Tàpias i Vendrell no van 
més enllà, i doncs són ben modestos; els 
autors no pretenen modificar res, però sí 
apropar novament les manifestacions reli-
gioses a una normativa evangèlica. Així ho 
diuen per boca de Lluís, el protagonista, 
el qual, després d’una vida virtuosa, en ple-
na maduresa, decideix de fer-se capellà:
«No es tracta de millorar les coses per 
procediments nous, sinó revaloritzar tantes 
i tantes coses que d'una manera tan absur-
da hem oblidat. No cal descobrir ara l'Evan-
geli, pare, el que cal és seguir-ne les seves 
lliçons. Els homes ens entestem a desco-
brir noves filosofies, quan en les paraules 
senzilles, però plenes de sabiduría dels 
textos evangèlics, hi ha el secret de la 
felicitat humana» (Acte III).
Dissortadament, la caricatura, duta a ex-
trems risibles, que Tàpias i Vendrell fan de 
Sílvia, minimitza el valor de la crítica. Així, 
ja des de les primeres escenes hom no pot 
prendre’s seriosament un personatge que 
considera forçosament pecaminosa l'actf 
vitat de qualsevol pintor amb les raons se-
güents:
«SILVIA: Però no dius que pinta?
LLUfS: Sí, senyora.
SILVIA: I... naturalment... deu tenir mo-
dels... Jesús, Maria i Josep! Però, que no 
et fas càrrec del que dius? I goses afirmar 
que no és un disbauxat un home que ne-
cessita que una dona posi davant d'ell... 
de maneres indecents? Lluís!!! I aquest 
ximplet aspira a la mà de Laura? Ah, no! 
De cap de les maneres» (Acte I).
Per als autors, o sigui, per a Lluís, que 
és el personatge a través del qual exposen 
llur ideari, no es tracta de reformar, sinó 
d'actuar semblantment amb una actitud, 
això sí, més humana. La riquesa dels pocs 
i la misèria dels molts és un fet inalterable 
que només la caritat pot mitigar; cal saber 
fer aquesta caritat amb amor, sense, però, 
que la bona digestió del ric en surti tras-
tornada: «Quan en una llar la família està 
dinant no n'hi ha prou que la senyora enviï 
la serventa amb el tros de pa per al pobre 
que ha trucat a la porta. És la senyora en 
persona qui l’ha d’anar a portar, junt amb 
una paraula de consol» (Acte III).
Malgrat les limitacions de les seves pro-
postes, Passaport per a l'eternitat fou tin-
guda en el seu moment per una obra «va-
lenta». Caldrà tenir present quins foren els 
trets més sobresortints de l'Església de la 
postguerra per a entendre que el 1957, en-
cara, un melodrama com el present pugués 
ésser viable i despertés l'adhesió dels qui 
combatien les últimes sentors d'unes glo-
pades d’encens que ja eren a punt de dis-
soldre's.

ENTRE LA PSICOLOGIA
I EL SOBRENATURAL
Josep C. Tàpias i Santiago Vendrell repre-
sentaven la incorporació al teatre comercial 
d’una nova generació d'autors: ni l'un nl 
l'altre no havien estrenat abans de la guer-
ra. Llur aportació fou renovadora només en 
aparença, car allò que feren fou envernis-
sar les velles formes, tot el que l’estructura
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del teatre comercial, altrament, els perme-
tia. El cas de Josep M. de Sagarra és del 
tot diferent. Josep M. de Sagarra era una 
vella mostela, un dramaturg amb més de 
trenta anys d’exercici, que havia assolit el 
favor del públic amb temptatives molt per-
sonals i diverses. A més, i cal tenir-ho pre-
sent, Josep M. de Sagarra era un poeta 
amb un domini extraordinari de la llengua 
—i això el distingeix de la resta d'escrip-
tors teatrals en actiu a mitjan anys 50— 
i un literat de prestigi indiscutible. (Re-
cents encara, les seves traduccions de Sha-
kespeare n'eren un testimoniatge definitiu.) 
El .1954 la fórmula del «poema dramàtic», 
a Josep M. de Sagarra sembla haver-se-li 
exhaurit. EI «poema dramàtic» és una peça 
en vers, la seva acció se situa en un pas-
sat acolorit, d’estampa al boix, i el des-
enllaç, ràpid i amb un gran esclat verbal, 
és inevitablement feliç. L'alcova vermella, 
estrenada al Romea el febrer de 1952, no-
més havia assolit de mantenir-se vint-i-tres 
dies a l’escenari; una acollida millor havia 
obtingut L'amor viu a dispesa, estrenada el 
novembre de 1952, amb el propòsit de fer 
les «festes» al Romea, on es mantingué 
durant cinquanta-dos dies. Però l’entusias-
me despertat no havia passat de discret, 
i Sagarra s’adonà dels perills d’Insistlr en 
un gènere del qual semblava haver fressat 
totes les possibilitats.

La ferida lluminosa (Romea, 18-XI-1954) as-
senyala l'inici d’una nova etapa en la pro-
ducció del dramaturg, etapa que coincideix 
amb un declivi que ja no sabrà superar. 
Ens trobem davant un melodrama en prosa, 
amb una acció situada en l'ambient de la 
burgesia barcelonina; Sagarra hi dibuixa 
uns personatges psicològicament convin-
cents, d'un gruix que no admet comparació 
amb les siluetes esvanides i tòpiques que 
transiten pel teatre de Tàpies i Vendrell. 
La ferida lluminosa és una pièce bien faite 
que aconsegueix de mantenir l’enjòlit grà-
cies a la sàvia successió de les escenes 
i a un diàleg ben travat. Ara bé, aquesta 
maquinària tan ben disposada està al ser-
vei d’una problemàtica que li és externa, 
o a la qual, com a mínim, l’autor no s'aca-
ba d’integrar. Així com a la novella i al 
teatre de Graham Greene realitat i sobre- 
realitat causen la impressió d’ésser dues 
cares d’una mateixa moneda, a La ferida 
lluminosa el problema de la gràcia incidint 
sobre les ambicions i les frustracions del 
doctor Molins, deixa veure les embastes 
de la costura:
«P. AGUILAR: No és qüestió de conceptes, 
doctor; més aviat és qüestió de llum. 
DOCTOR: Ja! Vol dir que el seu cervell el 
té il·luminat, i el meu el tinc a les fosques? 
P. AGUILAR: Vostè ho ha dit. Ve a ser una 
cosa així...
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La ferida lluminosa de Josep M. de Sagarra, amb Ramon Duran, Maria Vila, Carles Lloret, 
Domènec Vilarrasa i Carme Contreras.

DOCTOR: Doncs el felicito...

P. AGUILAR: No em feliciti. No és per mè-
rit meu...; això més aviat és una gràcia... 
és un favor especial.» (Quadre I.)
En efecte, la salvació del doctor Molins, 
pecador empedreït i ateu irredempt sota 
una capa de respectabilitat social, només 
podrà efectuar-se pel camí de la gràcia. 
Perquè la gràcia arribi, caldrà un sotrac 
fort, una «ferida lluminosa»: la mort del 
fill, el jesuïta Ernest Molins. La mort d'Er- 
nest, fulminant, enmig de l’escena, i els 
precs que hom li adreça de cos present, 
operen el miracle. El matrimoni Molins, 
gràcies a la mort del fill, tornaran a fer 
efectius els llaços sagrats que els uneixen. 
A El gran egoista de Tàpias I Vendrell, la 
salvaguarda de la família era assolida amb 
la mort del pare; a La ferida lluminosa ho 
és per la mort del fill.

Quant al «programa moral» de La ferida 
lluminosa, és sensiblement idèntic al de 
Passaport per a l'eternitat. La societat en-
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carcarada de la classe alta barcelonina és 
una societat assentada damunt una base 
sòlida i correcta, obra d’acord amb els pre-
ceptes de la religió veritable, i, per tant, 
cal preservar la en la seva essència i la 
seva exemplaritat. Com a màxim caldrà 
amorosir-la amb una mica de mantega es-
piritual, amb un sentit més viu de la ca-
ritat:
«PARE MOLINS: Decència i dignitat! Su-
poso que t'ho creus de bona fe i que no 
fas trampa. Vull admetre les teves excel- 
lents intencions; però escolta bé el que et 
dic: quan darrera la decència i la dignitat 
no hi ha res més que la fredor i la incom-
prensió, la decència i la dignitat no són 
res més que unes credencials que distri-
bueix el diable perquè sota la seva tapa-
dora es produeixin les més inhumanes ca-
tàstrofes.» (Quadre III.)
L’èxit de La ferida lluminosa és el més Im-
portant dels obtinguts pel teatre català a 
la dècada dels 50; la crítica moral feta des 
d'un angle conservador i la ben mesurada

truculència de l’acció en foren els atots 
més importants. Però cal tenir present, tam-
bé, com el fet de treure a l'escenari la 
figura de tres jesuïtes que són tres espills 
de virtut mogué les escoles religioses de 
la ciutat a concórrer-hi amb llurs alumnes; 
això permeté mobilitzar una àmplia clien-
tela que poblà les localitats del teatre du-
rant els dies feiners.
Si advertim que La ferida lluminosa es va 
mantenir llargament a la cartellera (cent 
seixanta-set dies consecutius al teatre Ro-
mea, sense comptabilitzar reposicions ni 
les representacions a les comarques du-
rant l'estiu), trobarem encara més sorpre-
nent el fracàs de l'estrena següent de Jo-
sep M. de Sagarra, La paraula de foc (Ro-
mea, 28-X-1955), que només va pujar a 
l'escenari per espai de divuit dies, davant 
una platea deserta. Segons reporta un tes-
timoni de l’època, Josep M. de Sagarra, 
cofoi de l’èxit de La ferida lluminosa, hau-
ria dit en una tertúlia: «Els he fet un drama 
amb tres capellans, doncs ara els en faré 
un amb tres monges!» En efecte, La paraula 
de foc insisteix en la temàtica religiosa 
i barreja, com el melodrama anterior, ele-
ments psicològics i elements sobrenatu-
rals. Aquests darrers, però, no són ara por-
tadors de gràcia, sinó de damnació: davant 
la gosadia i l'astúcia del pecador, la inter-
venció sobrenatural apareix per castigar 
de manera pública i notòria tanta maldat 
acumulada. L’acció transcorre on una pe-
tita ciutat de l’interior i en una època im-
precisa, i l'instrumentáí de la piècc bien 
faite hi és substituït pel del grand-guignol. 
Així. l’hòstia consagrada que en arribar a 
la boca sacrílega de Júlia es converteix en 
una brasa que li rosegarà les entranyes fins 
a causar-li la mort:
«SENYORA CARITAT: Júlia, Júlia, que no 
ens veus? Què et passa?
JÚLIA: Oh, la boca! La brasa de foc a la 
boca... El dolor és irresistible... No puc 
més... Elias, per caritat...» (Quadre IV.)
La paraula de foc causa la sensació d’un 
globus desinflat; aquella perícia en el ritme 
que encara avui advertim a La ferida llumi-
nosa, a La paraula de foc no hi apareix, I 
l’autor no aconsegueix de posar en peu la 
trama amb un mínim de viabilitat. Així, el 
pas del temps calculat de manera mal-
destra, les explicacions llarguíssimes i in-
oportunes intercalades en el diàleg, les 
fantasioses justificacions teològiques, i una 
descripció dels personatges del tot exter-
na, són, sens dubte, algunes de les insufi-
ciències que determinaren el fracàs rotund 
del drama. Amb La paraula de foc Josep M. 
de Sagarra tancava la seva aportació al 
teatre religiós de consum dels anys 50.
Vist en conjunt, doncs, aquest gènere, del 
qual només hem considerat les obres que 
obtingueren una més bona acceptació, no 
intenta de substituir uns models de vida 
social I religiosa que havien esdevingut In-
operants, sinó que intenta vivificar-los, hu-
manitzar-los novament. Tanmateix la seva 
crítica, per minsa que fos, va posar en evi-
dència la caducitat d’unes institucions que 
a la dècada següent haurien de sofrir una 
envestida frontal. En aquest sentit, I situats 
al moment històric adequat, podem consi-
derar el melodrama religiós dels anys 50 
com un gènere de conseqüències positives, 
posseïdor, si més no, d'una certa dinàmica.
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