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«MONOGRAFIES DE TEATRE» 

Sempre fa bo de constatar l'ar- 
rencada segura d’una col·lecció. 
I encara més si es dedica a un 
dels aspectes més abandonats 
del nostre món cultural: la pu�
blicació d'estudis i de treballs 
que giren a l’entorn del fet tea�
tral, ja sigui pel que fa a la re�
cerca de nous espais de coneixe�
ment de la història del nostre 
teatre o a Taportació d’una visio 
catalana a la temàtica interna�
cional. Va ésser a la tardor de 
1975 quan l’Institut del Teatre 
barceloní, amb la col·laboració 
d'Edicions 62, inicià les seves 
«Monografies de Teatre» amb 
dos volums que s’esgotaren rà�
pidament i que calgué reeditar. 
El teatre de «Cavall Fort» de 
Joaquim Carbó passa revista als 
setze primers Cicles de Teatre 
per a nois i noies, explicant-ne 
les vicissituds i donant àmplia 
notícia —fitxa tècnica, text del 
programa de mà, comentaris 
apareguts a la premsa, fotogra�
fies i caricatures— de cada mun�
tatge. El segon volum, l’aparició 
del qual coincidí amb el III Fes�
tival de Titelles, publicà tretze 
textos d’Ezequiel Vigués «Didó». 
La recuperació, interessantíssi- 
ma, d’aquests textos anava pre�
cedida d’un extens pròleg de 
Xavier Fàbregas sobre la vida 
i l’obra del titellaire català. El 
teatre valencià durant la Dicta- 
dura és una adaptació de la 
tesina que Caterina Solà presen�
tà a la Universitat de Barcelona 
i que, després, fou finalista dels 
Premis Octubre. És un estudi 
profund i detallat del teatre va�
lencià durant la tercera dècada 
del segle i ens connecta amb 
tota una parcel·la de la nostra 
història teatral molt poc cone�
guda. El treball és minuciós: 
estudi dels locals existents, de 
les empreses i els empresaris, 
dels autors, dels actors, de l’as- 
pecte econòmic —sempre obli�
dat en aquest tipus d’estudis—, 
del «contingut» d’una bona llis�
ta d'obres considerades repre�
sentatives. La monografia de

Josep Palau i Fabre.

Caterina Solà és, no hi ha dub�
te, una aportació important.

Bé que la bibliografia que po�
dem tenir a mà sobre Artaud és 
considerable, el treball Antonin 
Artaud i la revolta del teatre 
modern té unes característiques 
específiques que, per a nosal�
tres, li atorguen una singulari�
tat entranyable. La més evident 
és la contemplació d’un dels 
punts culminants del teatre con�
temporani des de la perspectiva 
catalana. Palau i Fabre coneix 
molt bé l'obra d’Artaud. Durant 
molts anys ha anat assimilant 
en profunditat les teories del 
revolucionari del teatre. El con�
tacte amb els seus escrits, la co�
neixença personal, la preocupa�
ció per un teatre nou... Això fa 
que l'acostament a Artaud que 
ens proposa Palau i Fabre sigui 
planer i ric, fàcil i rigorós. Un 
acostament que pot ésser per a 
molts una descoberta.

Xavier Fàbregas, que dirigeix la 
col·lecció que comentem, ha pro�
pugnat en diverses ocasions la 
necessitat d’historiar la crítica 
de teatre a casa nostra per tal 
de poder emprendre, després, 
la història del nostre teatre. La 
mostra que formen les dues úl�
times monografies publicades li 
donen tota la raó. Iolanda Pele�
grí ha seleccionat, a Alexandre 
Plana: Teoria i Crítica de Tea�
tre, els textos més significatius

Xavier Fàbregas.

de Plana referits al teatre, els 
quals escrits ens descobreixen, 
a més d’un interessant teòric 
teatral, tota una visió del fet 
escènic que enriqueix d’una ma�
nera considerable el nostre co�
neixement de l’època, les obres 
i els autors tractats. És indis�
cutible que la lectura d’un aplec 
d'articles i de critiques ens ofe�
reix un panorama molt diferent 
d’aquell que ens en dóna la lec�
tura esparsa. Ben segur que la 
publicació sistemàtica dels tre�
balls de la crítica aportaria da�
des fonamentals a I'hora de va�
lorar el nostre passat teatral. 
Xavier Fàbregas mateix ha re�
collit en un volum, De l’Off Bar�
celona a l’Acció Comarcal, les 
seves crítiques i els seus comen�
taris sobre els esdeveniments 
teatrals dels anys 1967 i 1968. 
Aquest recull —de treballs que 
aparegueren a la nostra revis�
ta— és precedit d’una introduc�
ció que, a manera de panorama, 
tracta de donar les coordenades 
dels fets i d'explicar-los d’una 
manera dinàmica, i completat 
amb la fitxa tècnica de totes les 
estrenes.

La col·lecció «Monografies de 
Teatre» —ja amb sis volums— 
aplega, doncs, estudis i aporta�
cions que esdevenen Feina bà�
sica de nous treballs i de noves 
investigacions. Així aconseguim 
que la imatge del nostre mirall 
sigui més nítida.

Ramon Gomis.

«EL GALLINER»

A les col·leccions dedicades a 
«obres» teatrals, els nostres dra�
maturgs reincideixen en la pu�
blicació de llurs propostes, bé 
que sigui difícil d’estrenar-les. 
Ramon Gomis completa amb 
Vermell de xaloc i El llumí d’or 
la trilogia que inicià amb La 
petita història d’un home qual�
sevol. És una panoràmica sobre 
el món del treball —el del 
camp, el del mar i el de la in�
dústria— que posa de manifest 
el gruix d'una feina feta amb el 
màxim rigor i la màxima cohe�
rència. Les escenes breus, els 
diàlegs precisos, construïts amb 
una increïble economia de mit�
jans, mostren perfectament per�
sonatges, situacions i ambients. 
Unes notes de Pau Monterde so�
bre la segona part de la trilogia 
i un excel·lent estudi de Josep M. 
Benet i Jornet formen un prò�
leg que situa Ramon Gomis en 
un lloc de privilegi entre els 
nostres autors teatrals. El lloc 
que li pertoca, en definitiva.

Sembla que els últims números 
d’«El Galliner» siguin un petit 
homenatge al Premi Granollers, 
que durant un bon temps ha es�
tat el nostre únic premi de tea-, 
tre. El llumí d’or de Gomis hi 
havia arribat a finalista el 1973; 
S’assaja amb noses de Carles 
Reig hi aconseguia el Premi el 
1974, i el de 1975 era per a Dis-
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Jordi Teixidor.

para, Flanaghan! de Jordi Teixi�
dor. Amb S’assaja amb noses, 
Reig veia publicada —ja que no 
estrenada— una de les seves 
obres. Infatigable creador tea�
tral, insistent participant a tots 
els concursos, ha aconseguit de 
fer conèixer el seu teatre per 
la via del premi. Malgrat totes 
les insuficiències i deficiències, 
els premis teatrals han esdevin�
gut l’únic camí per a fer conèi�
xer una obra i un nom. Carles 
Reig n’ha estat conscient i la 
seva tossuderia ha donat fruit. 
Etern finalista ha vist, a la fi, 
com els jurats li reconeixien la 
feina. Tanmateix, el teatre de 
Carles Reig és insòlit i fora 
de classificació dins el nostre 
món teatral i reclama, amb tota 
urgència, la prova de foc del 
muntatge. De moment —i per 
fi—• només el podem conèixer a 
través de la lectura. L’altra cara 
de la moneda és el cas de Jordi 
Teixidor. El muntatge del seu 
Dispara, Flanaghan! ha seguit 
immediatament la concessió del 
premi. De l'obra, ja ens n’ocu�
pàrem- a propòsit de l’estrena 
(vegeu «Serra d’Or», 1976, pàgi�
na 487); que aquestes ratlles en 
siguin, però, constància de la 
publicació. També Josep M. Be�
net i Jornet figura a l'apartat 
dels qui estrenen i publiquen 
regularment. Supertot i Taller 
de fantasia formen l’últim vo�
lum d’«El Galliner» en una con�
tribució al difícil i abandonat 
camp del teatre infantil. Una 
contribució que mai no li agrai�
rem prou. Josep M. Benet és 
qui ha fet més aportacions en�
tre els poquíssims autors que 
s'han fixat, amb un xic d’encert, 
en els infants.

«EDICIONS ROBRENYO»

De Josep M. Benet i Jornet cal 
destacar, d’altra banda, Revolta 
de bruixes, l’última de les seves 
obres, editada per Edicions Ro- 
brenyo, la col·lecció de teatre 
que malgrat la distribució irre�
gular s’aferma a cada nou vo- - 
lum. Prologada per Joan Cas�
tells, Revolta de bruixes —densa 
i difícil sota una aparença de 
simplicitat— és la resposta clara 

i contundent a una problemà�
tica doble: la creació d’una ela�
borada literatura teatral i la 
superioritat de la raó en una 
època en què els treballs intuï�
tius i d'imaginació prevalen per 
sobre els altres en uns moments 
en què el text és clarament 
menysvalorat. La trajectòria de 
Josep M. Benet i Jornet és, des 
de la perspectiva de Revolta de 
bruixes, d’una coherència exem�
plar. Roses vermelles per a mi 
de Sean O’Casey, traduïda per 
Carles Reig i representada l’es- 
tiu proppassat a la Campanya 
de l’Assemblea d’Actors i Direc�
tors (vegeu «Serra d’Or», 1976,

explicació 
de l’economia 
valenciana

Ernest Lluch.

LA VIA VALENCIANA, per Er-
nest Lluch. Col·lecció Tres i Qua-
tre, sèrie «La unitat» núm. 24. 
València, 1976.

El premi d’assaig «Joan Fuster», 
considerat el plat fort dels Premis 
Octubre que anualment organitza i 
promou amb tant d’encert com co-
ratge la benemèrita llibreria Tres 
i Quatre, de València, va recaure 
el 1975 en aquest treball del di-
nàmic i prestigiós economista Er-
nest Lluch —prou conegut dels lec-
tors de «Serra d’Or» perquè li 
calguin presentacions—, el qual en 
aquella ocasió s’amagava sota el 
nom d’un desconegut col·lega valen-
cià del segle passat anomenat Ger-
mà Bernàcer.
Crec que no exagero si afirmo de 
bon començament que La via va-
lenciana és una aportació important 
a l’estudi global de l’economia del 
País Valencià. I això malgrat que 
hom n’ha parlat més aviat amb 
avarícia; l’obra, no sé per quins 

pàg. 610), i la versió que Jordi 
Voltes realitzà per a Palestra de 
Sabadell de la Mare Coratge i 
els seus fills de Bertolt Brecht 
(vegeu «Serra d’Or», 1973, pàg. 
127) són els últims títols d’Edi�
cions Robrenyo apareguts.

«CATALUNYA TEATRAL»

Seria, però, injust si tanqués 
aquí aquest apressat panorama 
del llibre de teatre, ja que una 
altra col·lecció de textos conti�
nua fent la seva via, una via 
que s’inicià molt abans de la 
guerra i que ha estat durant 
molt de temps un dels ajuts fo-

motius, no ha gaudit de la reper-
cussió pública que es mereix.

El treball d’Ernest Lluch apareix 
en uns moments plens d’interrogants 
—i també d’esperances— sobre la 
realitat i la viabilitat valencianes. 
D’uns deu anys ençà, la convicció 
força estesa que el País Valencià, 
amb la seva agricultura d’exporta- 
ció, podia continuar situat més o 
menys a la mateixa altura que el 
Principat i Euscadi, amb llurs in-
dústries respectives, s’ha anat esva-
nint progressivament. La no entrada 
al Mercat Comú per raons políti-
ques l’ha col·locat davant un pro-
blema que les forces vives del país 
han estat incapaces de resoldre. La 
via de resolució de la incògnita 
plantejada havia d’ésser la indus-
trialització, la qual hi ha arribat, 
però no pels camins que sovint hom 
pensava: la gran indústria forastera 
—privada o estatal— o estrangera, 
sinó pel del desenvolupament de la 
que ja hi havia —catalogada com 

namentals al «teatre d’aficio�
nats». Em refereixo a la col·lec�
ció «Catalunya Teatral» d’Edi�
torial Millà que, si en una pri�
mera època anà més enllà dels 
cent volums, en aquesta segona 
ja ha arribat al número 136. 
L’últim publicat correspon a 
L'abominable home de la Neus 
de Josep M. González i Cúber. 
El 135 era Quan aparegui l'Es�
trella, uns «Pastorets» d’As- 
sumpta González. També tenia 
caire nadalenc el volum 132 
—l’últim de 1975—, amb tres pe�
ces curtes de Joaquim Batiste i 
Casanoves, el qual realitza un 
esforç per renovar el tema. El 
número 134 corresponia a Vaig 
ser ric una vegada de Juli-Ma- 
nuel Pou i Vilabella, un autor 
d’Arenys de Mar que escriu amb 
força regularitat (la seva darre�
ra obra, Aplicable codi de mer�
cenaris, participava a l'última 
convocatòria del Premi Grano�
llers) i veu les seves obres a 
l’escenari. D’altra banda, «Cata�
lunya Teatral» ha reeditat un 
dels textos fonamentals del tea�
tre de Manuel de Pedrolo, Si�
tuació bis, en un assaig de do�
nar a la col·lecció un aire nou i 
una projecció més àmplia.

JOAQUIM VILA I FOLCH

d’artesania per Joan Fuster. I és 
aquesta indústria la que farà, la 
que ja està fent, el canvi. Ningú no 
havia previst que passaria això.
Per tal de descabdellar aquest pro-
cés, tot just insinuat —el qual hom 
ha batejat al llibre amb el mot tan 
togliattià de «via»—, Ernest Lluch 
l’ha dividit en cinc grans i sugges-
tives parts, les quals van des de la 
«decadència econòmica» valenciana 
dels darrers anys fins als models i 
les ideologies de la industrialització, 
passant per la marginació de la Re-
volució industrial i de la propietat 
de la terra, per la indústria sedera 
i per ¡’aristocràcia financera i es-
peculadora valenciana.
No cal dir que, al llarg de les dues- 
centes cinquanta pàgines del llibre, 
s’hi van succeint, d’una manera equi-
librada, l’erudició històrica, la des-
cripció de l’estructura econòmica 
del País Valencià, les crítiques a la 
miopia tradicional de les classes do-
minants valencianes, les paradoxes 
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