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ANTONI BARTOMEUS I
ÉL TRIOMF DELS MARGINATS

per Xavier Fàbregas

Antoni Bartomeus acaba de publicar un lli-
bre (Els autors de teatre català: testimoni 
d'una marginació, «La Mata de Jonc», 6, 
Curial, Barcelona, 1976) que és el fruit d’uns 
anys de recerques i d’entrevistes. El treball 
d’Antoni Bartomeus és un inventari del tea-
tre català de la postguerra, vist, com ja ad-
verteix el títol, des de l’òptica del drama-
turg, i amb una valoració que descansa, pel 
seu mateix plantejament, en la prioritat de la 
literatura dramàtica sobre la resta dels ele-
ments que intervenen a l’espectacle. Fet amb 
un rigor poc corrent, el treball d’Antoni 
Bartomeus és, ja des d’aquest moment, im-
prescindible per al coneixement del nostre 
teatre, per a penetrar en allò que en pensen 
els seus protagonistes.

Bartomeus historia els homes que han inter-
vingut en l’arrencada, el creixement i la con-
solidació del teatre independent; els autors 
que han estat marginats no solament pels 
mecanismes de l’Administració estatal encar-
regats de frenar la cultura, sinó també per 
l’estructura, tan corcada i tan vincladissa, de 
l’escena comercial. Ha estat dins el marc del 
teatre independent, des dels ja llunyans ini-
cis de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, 
als darrers treballs de grups com Els Joglars, 
Els Comediants, l’A-71, El Rogle. El Globus, 
L’Escorpí, Pluja, i tants d’altres, que passa 
la línia de força del teatre català contem-
porani : l’afany de recerca, la incorporació 
dels nous corrents, la creació d’un nou pú-
blic. Així, el llibre d’Antoni Bartomeus cer-
tifica una cosa que ja sabíem: que els mar-
ginats del nostre teatre —els auto-margi- 
nats— són aquells qui s’adormiren damunt 
la rutina i deixaren morir una tradició que, 
al seu moment, havia fet sens dubte un paper 
actiu. I això és tan evident que, en llegir el 
llibre de Bartomeus, ens adonem que l’única 
tradició que compta en el curs dels darrers 
trenta anys de teatre català —del 1946 al
¡976— és la que ell recull i estudia: la resta 
es sobralla. és activitat marginal.

Els autors de teatre català duu un excel·lent 
pròleg de Joan-Anton Benach que situa el 
terna i subratlla l’actitud de rebel·lia que, en 
unies generals, traeix el teatre independent, 
en permanent i forçosa actitud combativa. 
Antoni Bartomeus ens ofereix la bibliografia 
1 les estrenes de vint-i-tres autors i una llar-
ga entrevista —gairebé un monòleg— en la 
qual cada autor explica el seu teatre i és 
comminat a situar-lo en el context del qual 
a sortit; ve després una breu selecció de

Antoni Bartomeus.

les crítiques, dues o tres, que el treball del 
dramaturg ha provocat. El llibre es clou amb 
una enquesta que és contestada per directors 
i crítics.

El material aplegat en aquest llibre és im- 
portantíssim i d’un valor documental tan ele-
vat que hi haurà de recórrer tothom qui. 
d’ara endavant, vulgui conèixer el teatre ca-
talà d’aquests anys i fer-se’n una composició 
de lloc. Els autors entrevistats, a excepció de 
Salvador Espriu —el qual mostra un laco- 
nisme que posat en llavis d’una persona de 
menys indiscutible qualitat, prendríem per 
menyspreu—, tots expliciten llurs preocupa-
cions, i el mètode mitjançant el qual aques-
tes preocupacions són susceptibles de trans-
formar-se en literatura dramàtica. Vint-i-tre; 
autors és una xifra considerable, i desmen-
teix rotundament l’afirmació, alguna vegada 
escrita, d’una pretesa falta de textos. Tanma-
teix els vint-i-tres autors considerats ho són 
plenament, és a dir, que per cada un d’elb

El retaule del flautista, el més gran èxit 
dels marginats, segons la taquilla.

el teatre és —o ha estat, en una etapa repre-
sentativa de la seva activitat literària— un 
et primordial. En algun cas, com en els de 

Jordi Teixidor i Josep M. Benet i Jornet, 
escriure teatre s’ha convertit en una profes- 
sionalitat plena. De fet, és entre els autors 
que oscil·len entre els 35 i els 45 anys, els qui 
es troben en plena maduresa i es feren co-
nèixer a través de les convocatòries del Pre-
mi Sagarra, on trobem els «activistes» més 
recalcitrants, i més instal·lats, del teatre del 
moment actual.

Dels autors estudiats per Bartomeus, el més 
gran és Joan Oliver, nascut el 1899, i el 
més jove Rodolf Sirera, nascut el 1948. De 
fet. els separa mig segle. Joan Oliver és 
l’únic que havia estrenat abans de la guerra, 
i en aquest sentit el seu paper és significa-
tiu i insubstituïble. La seva obra certifica la 
continuïtat, una continuïtat fina com un fil, 
potser, però que els anys més durs de re-
pressió no van poder tallar. Salvador Espriu, 
nascut el 1913. li fa costat en certa manera, 
ja que si no havia estrenat teatre abans de 
la guerra, havia publicat, entre d’altres, les 
narracions d’Ariadna al laberint grotesc, que 
fornirien més endavant una part del material
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Una nova onada d’autors comença de treba-
llar als anys de la postguerra, quan la nostra 
cultura queda reclosa en els estrets i perillo-
sos límits de la clandestinitat. És l’onada de 
Josep Palau i Fabre (nascut el 1917), Maria- 
Aurèlia Capmany (1918), Manuel de Pedrolo 
(1918), Joan Brossa (1919). I a aquesta se-
guirà la dels autors coneguts com de la «ge-
neració del Premi Sagarra», que ja hem es-
mentat abans, i d’entre els quals el primer 
a sorgir, i el més constant, és Josep M. 
Benet i Jornet (1940). Finalment, hi ha el 
grup dels més joves: Carles Reig (1947) i 
Rodolf Sirera (1948), únic autor valencià in-
clòs en la tria, però testimoniatge important 
de la incorporació del teatre del País Valen-
cià dins el camí del teatre independent.

Tots aquests autors han vist llur obra estre-
nada i editada, tret de tres excepcions que 
de seguida comentarem: Albert Boadella, per

raons òbvies; director i primer responsable 
dels espectacles estrenats per Els Joglars, l’o-
bra de Boadella, si bé des d’un punt de vista 
dramatúrgic és d’una importància inqüestio-
nable, no té traducció a les pàgines d’un lli-
bre. Carles Reig ha estat editat, però no es-
trenat. I Francesc Barceló, l’obra del qual 
ha suscitat, més que la de cap altre, les ires 
de la censura, no ha estat editat i el seu 
teatre no ha travessat el llindar de la repre-
sentació privada.

La selecció feta per Antoni Bartomeus és 
completa però no exhaustiva. Hi falten al-
guns autors que fa anys deixaren de produir 
teatre, però que en un cert moment tingueren 
un paper al món de la nostra escena: Ra-
mon Folch i Camarasa, el cas del qual, ca-
racterístiques literàries a part, podria equipa-
rar-se al de Baltasar Porcel, que sí que hi ha 
estat inclòs. Josep M. Espinàs i Jordi Bordas, 
amb escassa però coneguda obra dramàtica. 
Llorenç Villalonga que constitueix sens dubte 
l’absència més important, i potser l’única que
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en rigor costaria de justificar: l’activitat del 
novel·lista no ens ha de fer oblidar la vessant 
dramàtica de Villalonga, força constant i 
abundosa en el curs de la seva carrera. Llo-
renç Moyà, un altre autor mallorquí força 
estimable. I hi falten, possiblement perquè 
llur paper dins el teatre encara s’ha d’afer-
mar, els noms més recents apareguts a la nos-
tra dramatúrgia: el català Joan Abellan, que 
ha estrenat gairebé en privat, però que en-
cara no té res editat, l’illenc Josep Albertí, 
encara inèdit, nou representant de l’avant-
guarda, i el valencià Ximo Vidal, que ha 
estrenat però no ha editat. Algun altre nom, 
de significació semblant, encara hi podria és-
ser afegit.

Aquestes omissions, si exceptuem la de Llo-
renç Villalonga, no alteren de manera subs-
tancial el panorama que ens ha estat ofert 
per Antoni Bartomeus a Els autors de teatre 
català. Ens hauria agradat, però, que Antoni 
Bartomeus, persona exigent i capacitada, ha-
gués arriscat en algun moment, en unes pà-
gines escrites a tall de conclusió, per exem-
ple, el seu criteri sobre el material aplegat: 
fins i tot el seu criteri de selecció, d’ordena-
ció. Però no és així. Bartomeus ens furta la 
seva presència, endevinada només a les pre-
guntes de les entrevistes, breus i esparses 
preguntes, que sorgeixen al moment precís, 
quan fa falta redreçar un soliloqui o aclanr 
una qüestió. Bartomeus es limita, doncs, a 
oferir-nos els resultats del seu treball meticu-
lós i ben fet. A partir d’ara i gràcies al 
present llibre, en parlar de la nostra drama-
túrgia contemporània ens serà possible fer-ho 
amb una major concreció, i amb uns ele-
ments d’interpretació que ens proporcionen 
els autors mateixos. A crítics, a directors, a 
actors, al lector empès per un simple afany 
de curiositat intel·lectual, Antoni Bartomeus 
ens ha mostrat el procés de creació dels nos-
tres dramaturgs, vist per dintre. O sigui, en 
la seva gènesi, quan sovint l’escenari és en-
cara una fita problemàtica o imprevisible. 
Ara sabem allò que els ha moguts a escriure, 
i fins a quin punt d’assoliment creuen haver 
arribat.
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Fotos de les representacions: Barceló-
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