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1. Introducció 
Com és sabut, des de finals del segle XVI (1582) l’Hospital Real i General de València tenia 
el monopoli de l’explotació de les representacions de comèdies a València. És per això 
mateix que els estudis d’història del teatre profà al País Valencià s’han centrat, 
fonamentalment, en l’únic coliseu oficial del qual ens ha arribat documentació abundant: la 
Casa de Comèdies o de l’Olivera i, més parcialment, dels seus successors, la Botiga de la 
Balda i el Teatre Principal. Així, els estudis sobre el teatre a València durant els segles XVII 
i XVIII, des de Lamarca o Merimé ençà, tenen ja una tradició sòlida i ens han aportat un 
coneixement força notable sobre l’activitat d’aquest espai. Es tracta d’estudis minuciosos 
quant a temporades, obres representades, prohibicions, tipus de públic, preus de les entrades 
i recaptació de les funcions, arrendaments, companyies, etc.  

Alhora, però, cal reconéixer que malgrat tota aquesta línia frondosa d’estudis, el 
teatre en català al País Valencià no apareix per cap banda en l’escena oficial: ni textos, ni 
dramaturgs, ni actors o actrius, ni espais on aquest es poguera representar. Tant és així que 
sempre s’ha dubtat de si va existir realment un teatre en català coherent durant aquest 
període –o durant l’època moderna– atés que aquest, sembla, mai no ha generat cap 
documentació específica o, si més no, no ens n’ha pervingut, ni ha deixat cap petjada.  

En aquest estat de coses, propose un nou enfocament sobre els estudis de la 
dramàtica popular pròpia del País Valencià al llarg del Setcents. Al capdavall, estudiar un 
tipus d’activitat teatral que fins ara ha estat considerada com més hipotètica que provable.  
 
2. Estat de la qüestió 
2.1. El teatre oficial  
A tall de síntesi, recordaré que Arturo Zabala (1960: 16-17) estableix tres períodes en 
l’activitat teatral a València durant la divuitena centúria: des de l’inici del segle fins a 
1748/50, moment en el qual l’arquebisbe Mayoral aconsegueix, primer, fer tancar la Casa 
de Comèdies heretada del segle XVI; després, enderrocar-la, i, finalment, prohibir les 
representacions no només per a la ciutat de València sinó, també, per a tot el Regne de 
València.  

Un segon període que va de l’any 1761 al 1779, en el qual les autoritats civils i 
militars de la ciutat aconseguiren l’autorització del rei per a la represa de les 
representacions en un antic magatzem municipal, que serà conegut com la Botiga de la 
Balda. Com a conseqüència de l’incendi del teatre de Saragossa en novembre de 1778 (on 
                                                           
* A la llum del resultat de la meua tesi de doctorat La dramatúrgia popular valenciana del segle XVIII: El 
teatre breu (Sansano 2008b), revise i actualitze el treball anterior «Some Types of Short Theatre in 
Eighteenth-Century Valencia», aparegut en Catalan Review, vol. XIX, núms 1-2 (2005), 265-284. 
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moriren més de 80 persones), el gener següent es decretà el tancament del de València, atés 
que era fet tot de fusta i el risc d’incendi era elevat.  

I un tercer període, des del 1783 fins al 1800, en què es van començar a donar 
algunes funcions en espais provisionals, mentre es procedia a la reforma de la Botiga de la 
Balda (que tornà a funcionar l’any 1785) fins a la fi del segle. En el XIX, la Botiga de la 
Balda continuà sent el teatre oficial fins que l’any 1832 s’inaugurà el Teatre Principal, i 
aquell magatzem, lentament, fou utilitzat per a d’altres necessitats.  

La documentació relativa a aquests espais ha estat estudiada, entre altres, per Eduard 
Julià, Arturo Zabala, J. E. Varey, Francis Suréda, Jean Mouyen o Lucio Izquierdo. A més, 
hi ha l’estudi de Jaume Lloret (2001) sobre l’antiga Casa de Comèdies d’Alacant. 
Finalment, cal dir que les notícies que coneixem sobre altres espais alternatius o marginals 
com, per exemple, els teatres del Grau o del carrer d’Alboraia, són escasses i fragmentàries.  

Quant al tema que aquí ens interessa, cal recordar que Francis Suréda (1990: 310-
311), que ha estudiat la cartellera valenciana, afirma que 

 
En el transcurs de les quaranta-vuit temporades teatrals durant les quals 
funcionaren els corrals valencians, entre 1700 i 1779, els documents existents 
ens han permès de constatar que s’oferiren al públic unes 539 obres 
dramàtiques (comèdies, sarsueles i actes sacramentals). Cap, pel que sabem, no 
es representà en llengua valenciana. [...] 
Malgrat les hipòtesis que puguin fer-se, no hi ha cap mena de dubte que, en el 
transcurs del segle XVIII, totes les peces ofertes a tots dos teatres pels actors de 
les diverses companyies oficials, com també a les places públiques de la ciutat, 
foren obres dramàtiques representades per actors que provenien molt sovint 
dels quatre punts cardinals d’Espanya.   

 
Sembla difícil, doncs, que en aquests escenaris i aquestes companyies castellanes 

siguen compatibles amb un teatre en català. ¿Existien altres espais possibles, alternatius als 
oficials i al marge dels que ja hem vist, on es poguera donar un teatre vernacle?  
 
2.2. La dramatúrgia autòctona 
Joan Fuster (1976: 97-98) fou un dels primers a interrogar-se sobre l’activitat del teatre 
autòcton durant el segle XVIII i la primeria del XIX, un tipus de teatre popular i improvisat 
per les classes menestrals, fonamentalment de tradició oral, fet al marge de la dramatúrgia 
culta (sempre en castellà) de les cases de comèdies i teatres comercials convencionals. 
Fuster –des d’un interés per la història social de la llengua– pensava que alguna 
dramatúrgia o altra devia existir al marge d’aquella que es representava en els teatres 
comercials, «no havia de ser necessàriament un teatre “formal”: hi bastava el diàleg, la 
pantomima, potser una dansa amb intercalacions de recitat, una qualsevol paròdia de la 
“vida” quotidiana amb ganes d’exercitar el sarcasme» (Fuster 1976: 102-103). 

És la mateixa línia de recerca sobre la qual va insistir l’historiador Ricard Blasco 
(1985) el qual, fins ara, és qui millor ha estudiat el món dels col·loquis i dels col·loquiers, i 
qui hi ha posat més atenció, tant des del punt de vista de la prototeatralitat d’aquests com 
de la consideració en tant que noticiaris, precedents del periodisme modern. Fou el mateix 
Blasco qui edità dos col·loquis setcentistes (un d’ells de 1729), que s'avançaven en vora mig 
segle a la Junta secreta, de Carles Leon (1784).  

Si de cas, cal insistir encara en una altra qüestió: en parlar de col·loquis, que en una 
certa tradició filològica han estat posats en valor en tant que mostres de la supervivència 
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lingüisticoliterària o de la vitalitat de la poesia valenciana del Setcents (Llombart 1879, 
Sanchis Guarner 1963), ací –seguint Fuster i Blasco– ens interessen essencialment en tant 
que peces netament dramàtiques i com una línia teatral valenciana alternativa al teatre 
oficial i castellà que s’oferia al Teatre de l’Olivera o al de la Botiga de la Balda. És per això 
que deixem de banda molts altres textos que, tot i ser designats com a col·loquis, etc., 
d’entrada no es presten tant al joc dramàtic i posen l’accent en el seu tarannà noticier (lligat 
a la tradició del romancer i de les relacions), òbviament, amb totes les cauteles que 
comporta el fet que qualsevol text narratiu, en prosa o en vers, pot ser accionat en qualsevol 
moment. 

El fragment següent de Josep Lluís Sirera (1995: 353) pot servir per resumir l’estat 
de la qüestió i la necessitat d’aprofundir en el coneixement dramàtic dels col·loquis i de les 
seues relacions amb altres textos coetanis: 

 
aquests poemes dialogats, que encara no fa moltes dècades eren recitats i 
mimats per uns rapsodes especialitzats (els col·loquiers), poden ser considerats 
−el terme és del mateix Ricard Blasco− com a rudiments del teatre valencià, 
del contemporani s’entén. 
[...] Siguen antecedents del sainet o no, el que ningú no pot negar és que els 
col·loquis són una mostra d’una teatralitat a cavall entre el teatre estricte i la 
poesia oral. I que molt sovint anaven inclosos en contextos festius i 
espectaculars més amplis; el fet que el col·loqui empre per regla general el 
romance com a estructura poètica, contribueix també a acostar-lo a les 
manifestacions de teatre breu contemporànies. [...] mentre no avancem en el 
nostre coneixement del teatre en valencià durant el XVIII, haurem de continuar 
considerant els col·loquis com la principal mostra de teatralitat divuitesca en la 
nostra llengua.  

 

3. Un nou enfocament 
3.1 El “col·loqui”, un calaix de sastre 
Segurament la primera cosa que cal fer és destriar tot allò que la tradició ha col·locat en un 
mateix calaix com a col·loqui, per veure si tot és la mateixa cosa o si ens trobem amb textos 
diferents. Què és un col·loqui? El primer que en dóna una definició és Gayano Lluch (1949: 
77), segons el qual,  
 

El «colòqui» [...] significa «conferencia, confidencia, charla o soliloquio de 
una, dos o más personas que tratan de algún asunto particular, bien amoroso, 
punzante o específico», cuyo vocablo procede del latín «colloquium», forma 
sustantiva de «colloqui», que quiere decir «pensar en alto, razonar, platicar con 
alguien», palabra que compónese de las raices «col», por «cum», con, y 
«loqui», hablar, que en nuestra lengua materna derivó, a fines del XVII, a 
significar «entretenimiento público y agradable lleno de libres expresiones con 
no poca agudeza y desparpajo», muy a tono con el rancio pensar de un país en 
que sus moradores gozan de la chacota y de la sandunga, pícara y aleccionante, 
hartamente plena de satirismo y socarronería, de la que se ufanan por su 
«cascabeleo», como dijo el clásico.  

 
Entre els historiadors de la literatura catalana, Antoni Comas (1981:723-764) i 

Ricard Blasco (1985, que defineix el terme col·loquier i raonament, però no col·loqui), no 
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ens n’han deixat cap definició. El Diccionari de la literatura catalana (Molas-Massot i 
Muntaner: 1979 166-167) li atorga una entrada pròpia:  

 
Composició popular anomenada també «raonament» o «conversa», escrita sobretot 
en romanç, que, en general, era recitada davant d’un públic en places o teatres pel 
«col·loquier». Tingueren un apogeu extraordinari al País Valencià a partir del segle 
XVIII –encara que n’hi ha d’anteriors– i sobretot durant el segle XIX En general 
tractaven d’esdeveniments, problemes i preocupacions d’actualitat i, en certa 
manera, complien entre les classes més baixes una funció informativa o de 
propaganda ideològica  
[...] Progressivament els col·loquis sofriren una teatralització que es manifestà en 
l’augment d’actors –incloent-hi dones–, la utilització de disfresses adequades, etc.; 
aquesta forma teatral primària fou coneguda com a «joc».  
 

Fuster (1976: 104), recorda que 
 

El nom de «col·loqui» aplicat a una peça dialogada i adreçada a la 
representació, el trobem en La Vesita de Ferrandis d’Herèdia, en alguna obra 
de Joan Timoneda i, sens dubte, degué ser bastant generalitzat a nivell popular 
per a referir-se a funcions escèniques curtes i de to menor. El cas és, però, que 
el concepte de «col·loqui» –i dels seus sinònims «raonament» i «conversació»–
pren al País Valencià una significació, sinó distinta, més àmplia, a partir de les 
darreries del segle XVII. 

 
Segurament és Rosa Cañada (1997: 63), investigadora de la literatura de canya i 

cordell, qui més s’ha ocupat de les definicions dels col·loquis i qui ha assenyalat aquest 
caràcter polièdric o fronterer d’aquesta mena de textos,  

 
Por sus relaciones con otros subgéneros de la literatura de cordel, el col·loqui 
se sitúa como pieza fronteriza entre los ‹romances para representar, diálogos y 
monólogos› englobados en el grupo ‹Romances› de la clasificación hecha por 
Caro Baroja en su Ensayo sobre la Literatura de Cordel, y los pasos y pasillos 
adscritos al Cancionero vulgar de diversas composiciones, en la misma 
clasificación, ya que los textos designados como col·loquis son monólogos o 
diálogos que varían des de la simplicidad de los primeros, hasta la complejidad 
de algunos otros con varios personajes, acotaciones, apartes, etc., que 
constituyen auténticas piezas teatrales, aunque rudimentarias; siendo 
imprescindible, en todos los casos, el poseer ciertas dotes histriónicas para su 
representación.  

 
A manera de síntesi diré que és un tipus de composició popular, gairebé sempre en 

vers arromançat (la prosa n’és l’excepció), de caràcter realista, que recitada-mimada en 
públic esdevenia una representació que, de vegades, amplificava determinades notícies 
reals o mistificades, en un context satíric o burlesc, festiu i sempre jocós. No és habitual 
que les obres tinguen una extensió inferior als dos-cents versos o en superen els cinc-cents. 
Amb freqüència, compten amb segones, terceres i, fins i tot, quartes parts, arribant així a 
sobrepassar el miler de versos.  
 

3.2 Amb uns altres ulls 
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Creiem que en aquestes definicions que he recuperat potser s’hi dóna un error de 
plantejament que no és altre que el de considerar els col·loquis com una forma semiteatral 
genuïnament valenciana i autònoma en ella mateixa, sense connexions amb altres formes 
coetànies. En comptes de continuar per aquest camí, creiem que cal aprofitar els resultats 
dels estudis que s’han realitzat sobre el teatre breu castellà de l’època del barroc, perquè 
potser ens poden ser molt profitosos per aprofundir en la recerca que ens ocupa. Esmentem, 
a tall d’exemple, els estudis clàssics d’Emilio Cotarelo (1911), Javier Huerta (2001) o el 
Diccionario de la comedia del Siglo de Oro (2002), on es pot trobar bibliografia 
complementària abundant. 

Estem d’acord amb J. Fuster que a partir del segle XVII conceptes com «col·loqui» o 
«raonament» adquireixen entre els valencians una significació més diversa. Fins al punt 
que, com veurem, la designació col·loqui –i els seus sinònims– acabaran desplaçant 
nominalment i anivellant el joc dramàtic de peces ben conegudes del teatre breu del segle 
d’or espanyol: lloa, entremés, boxiganga, xàcara, etc.  

L’aparició d’aquesta mena de textos “valencians” és un procés que, com ja hem dit, 
sembla iniciar-se una miqueta abans del que apunta Fuster, en la primera meitat del 
Siscents, i es difondran massivament a través de la impremta a partir del segon terç del 
XVIII. Segons les notícies que es coneixen fins ara, la proliferació de textos es produeix 
justament a partir de l’any 1720-1730 i s’allarga fins a la dècada dels anys seixanta en què 
semblen decaure; es reactiva en el darrer quart del segle, amb finalitats propagandístiques 
de tota mena, i es projecten sobre el segle XIX, fins arribar a la Guerra del Francés o el 
Trienni Liberal, quan la difusió de les noves idees trobarà en els col·loquis una eina eficaç 
per al combat polític. A partir del segon terç del segle XIX començarà la seua davallada.  

Això no obstant, el període temporal que aquí estudiem és un segle, el qual queda 
acotat per dos textos: el Col·loqui nou de l’any 1729, obra d’autor anònim, i Los aficionats 
a les comèdies, de Pasqual Martínez, sense data, però escrita cap a la fi del primer terç del 
Vuitcents.  

Sobre l’estudi d’aquesta mena d’obres, Suréda (1990: 322-323) ja apunta alguna 
possible línia de recerca, tot i que difícil de resseguir,  

 
Els documents dels arxius de l’Hospital General, relatius al funcionament del 
teatre, mai no fan menció del teatre menor (sainets o entremesos) que 
acompanyava la representació de la comèdia. No s’ha d’excloure, doncs, 
l’eventualitat de representacions ocasionals d’aquelles produccions 
dramàtiques populars, que només podien tenir lloc amb l’acord del director del 
grup i dels administradors del teatre. Hem trobat exemples de prestidigitadors, 
d’imitadors de cants d’ocells i de demostradors d’experiències de fenòmens de 
física, però mai de recitadors de romanços o de raonaments i menys encara 
d’actors contractats per representar col·loquis en llengua valenciana. 
Tota aquella producció devia estar reservada gairebé als auditoris reunits al 
voltant d’entaulats de saltimbanquis, en ocasió de festes populars de barri o a 
les places dels pobles. 

 

4. Un teatre informal1 

                                                           
1 Desenvolupe aquest punt més extensament en Sansano 2009. 
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Manlleve el qualificatiu informal del camp de l’economia, en què el concepte 
d’«activitat econòmica informal» designa un tipus d’actuació orientada a la subsistència, 
que té unes finalitats legals, però que es realitza al marge de qualsevol mena de legalitat o 
control laboral, i no consta en els registres oficials, malgrat que la seua activitat és 
coneguda i tolerada pels agents fiscals.  

En la línia del que apunta Suréda, el teatre català al qual ens referirem a continuació 
es feia en cases o magatzems particulars, no estava controlat o regulat «formalment» per les 
autoritats municipals o pels administradors de l’Hospital, que en coneixien la seua 
existència i en toleraven les funcions. Aparentment és un teatre casolà i de veïnat, fet per 
aficionats, on també es feien rifes entre els assistents per tal de, pel cap baix, cobrir-ne les 
despeses. Llavors parlem d'un teatre marginal, de gran acceptació entre les capes mitjanes i 
populars, el qual havia de generar uns recursos econòmics o altres, per modestos que foren. 
Amb la designació d’activitat escènica informal vull referir-me, doncs, a totes aquelles 
representacions que escapaven tant al control de l’Hospital, com a les prohibicions, i que 
malgrat ser conegudes, eren tolerades.   
 
4.1 Els espais 
No disposem de documentació de cap tipus sobre aquestes representacions particulars o 
escenaris off (del Grau i carrer d’Alboraia), ni tampoc comptem amb cap estudi semblant al 
de Francesc Curet sobre els teatres particulars de la Barcelona del Setcents (Curet 1935). 
Segons aquest estudiós, a Barcelona convivien una la vintena de locals particulars, que es 
poden agrupar pels locals on estaven emplaçats i segons la classe predominant dels 
executants o de la concurrència que hi assistia: teatre d’aristòcrates, cavallers i burgesos 
acabalats; teatre menestral, i representacions que tenien lloc en convents o col·legis 
religiosos (Curet 1935: 59).  

Com devien ser els «teatres particulars» de València? J. E. Varey (1953), espigolant 
la documentació de l’Hospital, dóna abundants notícies d’espectacles diversos (sobretot 
volantins) durant els segles XVI al XVIII. Així, limitant-nos a aquest segle, a més de les 
funcions que es donaven a l’Olivera, també se’n feien als hostals i a les fondes. Les fondes 
tenien categories econòmiques diferents i aquest fet, poc o molt, devia estratificat i 
diferenciar el públic que hi assistia. Tant o més heterogeni devia ser el públic que acudia a 
les funcions de les confraries o gremis (argenters, sabaters, carnissers); cases particulars, 
magatzems (de la Palla) o espais com el pla de la Saïdia, etc. Aquestes, però, no són les 
úniques notícies de que disposem.  

Per exemple, les prohibicions de les comèdies han estat estudiades en funció de la 
repercussió que tenien sobre els espais oficials: Teatre de l’Olivera o Botiga de la Balda. 
Però cal dir que aquestes mateixes disposicions punitives ens són molt útils a l’hora de 
cercar els espais alternatius. Si resseguim detingudament les queixes d’alguns prelats 
valencians, de Mayoral ençà, un fet hi és palés: si aquests insistien una i altra vegada davant 
del Consejo de Castilla i davant del rei en la prohibició de les representacions, és perquè tot 
i les interdiccions, a pesar del tancament dels teatres i malgrat l’enderrocament de les cases 
de comèdies, les funcions continuaven en un espai o en un altre.2 

Cal recordar que l’agost de l’any 1750 el bisbe d’Oriola, Gómez de Terán es 
queixava al rei que les representacions continuaven efectuant-se en els pobles amb l’excusa 

                                                           
2 Per al tema específic de les prohibicions teatrals, veg. Sansano 2008b: 119-134, on es poden trobar aquests 
documents, i altres, reproduïts íntegrament. 
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que la interdicció afectava tan sols a les ciutats i no a les viles i llocs menuts. Dos anys 
després, el gener de l’any 1752, era el mateix arquebisbe de València el que es planyia 
davant del rei pel fet que, amb l’excusa que la prohibició de representar de l’any 1750 
només afectava els espais públics, «se representaban comedias en casas particulares, 
incluso por los carniceros»3 (Esquer Torres 1965: 192). Són dos exemples ben il·lustratius, 
però no els únics.  

Així, el bisbe d’Oriola, en la carta esmentada que adreça al rei i al seu secretari 
d’estat, Joseph de Carvajal y Lancastre (sic), es plany d’aquesta manera, 

 

                                                           
3 En tots els fragments citats la lletra cursiva és nostra. Per a les cartes dels prelats, vegeu l’article citat 
d’Esquer Torres 1965 i Archivo Histórico Nacional (AHN), Sección de Consejos, lligalls 11.406, núm. 17 i 
28. 

dichas comedias en esta mi Diócessis, aunque no se representan por los que 
son comediantes de oficio, se repiten más públicas, y con más frequencia, que 
quando libremente se practicaban por aquellas compañías de farssantes en los 
teatros de Valencia. Pues el enemigo común los ha persuadido a que la 
Proyivición de su Magestad es a las comedias que questa dinero verlas, y que 
repressentan los que son de oficio, y no a las [ms. los] que los vecinos de las 
Villas y lugares quieran repressentar en los theatros que forman en las Plazas, 
o sitios más capazes donde quepan los pueblos vecinos; repitiendo en dos y en 
tres días cada uno distinta comedia profana, con el pretexto de que  se excuda 
cada villa o  lugar de celebrar a aquel santo, o santa, o festibidad de Nuestra 
Señora que tiene por titular o Patrono.  
[...] Y antes que cunda esta pestilencia que con motibo tan ypócrita, dicen, 
obtienen licencia de Valencia, y combienen los Alcaldes y Ayuntamientos 
assistiendo a ellas. Como dicen también sucede en algunos lugares del 
Arzobispado de Valencia, y sé yo, que se an practicado, y que están 
actualmente ensayándose, para la imitación en otros de esta mi Diócessis, 
dando también por sentado, que la Proyvición de su Magestad solo es para las 
ciudades y no para las villas y lugares de este Reyno de Valencia. [...] (AHN, 
Ll. 11.406, 17) 

 
L’efecte de la prohibició no degué ser molt sever atés que, tres anys després, el 

mateix prelat Gómez de Terán tornà a insistir davant del rei en la supressió de tot tipus de 
representacions i, en particular, sobre les màquines reals que havien estat autoritzades a 
Oriola. Això no obstant, entre una i altra missiva del d’Oriola, el 19 de gener l’any 1752 
l’arquebisbe Mayoral escrivia,  

 
por un Corral o Patio que se cerró, i que se demolió, i que a costa de crecidos 
caudales estoi fabricando en su terreno no pocas Casas de Habitación en 
beneficio de los pobres del Hospital General; suplen al presente diversas casas, 
en que se representan comedias, i se disponen otras al mismo intento, de suerte 
que se halla esta ciudad encendida en esta llama, sin que los Superiores i 
Ministros Reales se opongan a ello, fundados, puede ser, en que en uno de los 
Decretos de S. Magestad, en que se prohiben las comedias por los farsantes en 
teatros, i por otros particulares, se dice: en parage alguno público, como si en 
estas palabras se entendiera la prohibición solo en calles i plazas públicas, i 
no en casas, en donde, aunque de particulares, concurre todo género de 
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personas. Y si en estas se permitieran, pudieran ser de más perjuicio, que los 
Patios i Corrales, pues a estos se va de día, i se manda salir al anochecer, i se 
ven las caras; i a aquellas se va mui de noche, i se sale a las onze, doze i una de 
la noche, siendo assí que en la del Jueves Santo se mandan cerrar las puertas de 
las Iglesias a las diez, anocheciendo mucho más tarde, que en este tiempo. (...) 
llegando a tanto, que hasta los cortantes o carniceros han tenido su comedia, 
que no sé si han concluido las noches de su representación. (AHN, Ll. 11.406, 
28) 

 
Ja fa temps que Sanchis Guarner (1980: 1-12) va remarcar que, davant de la 

prohibició de representar comèdies impulsada per l’arquebisbe, les representacions es 
desplaçaren a les cases particulars, executades per aficionats. Alhora, recordava que el 
rector de la Universitat, fra Vicent Blasco, es lamentava l’any 1770 –un any després de la 
mort de l’arquebisbe Mayoral– de la proliferació de les funcions de teatre privades.  

Alguns anys després, el 1775, el Real Acuerdo, a instàncies del nou bisbe d’Oriola, 
Josep Tormo, tornava a insistir en la repressió de les representacions i altres espectacles i 
festivitats populars a través de l’Auto del Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia de seis 
de Noviembre de este año, en el que a Representación del Revendo en Christo Don Josef 
Tormo Obispo de Orihuela, se prohiben las funciones de Bacas, Novillos, Comedias, 
Máscaras, & con motivo de Santos, Imágenes, y demás que ahí se expresan. Es tracta d’una 
prohibició que el bisbe Tormo elevà al rei Carles III (sense èxit), però que tornà a fer 
estampar l’any 1788.     

Com podem comprovar, les representacions en cases particulars existien, 
proliferaven i, a més, comptaven amb la connivència de les autoritats civils. Això no 
obstant, no he trobat cap resposta a aquesta petició, per la qual cosa hem de pensar que 
aquestes funcions continuaren, i més encara a partir de l’accidentada vida del teatre oficial 
de València durant la segona meitat del segle XVIII (Zabala 1960, 1982). Per això mateix no 
ens ha d’estranyar que les notícies sobre representacions particulars reportades per Varey i 
Zabala siguen justament d’aquest període.  

Per exemple, Zabala (1960: 163-164), apunta que amb el tancament de la Balda 
l’any 1879, «algunos grupos de aficionados llenaron tan sensible hueco representando en 
casa particulares y en almacenes cualesquiera». El més interessant però, és que hi transcriu 
un fragment del Cabildo municipal del 15 d’abril de l’any 1785, segons el qual,   

 
se había mandado la suspensión de la representación de Comedias en esta 
ciudad, de lo que havía resultado executarse en casas particulares o Almacenes, 
por medio de Compañías de Personas aficionadas a dichas representaciones; y 
aunque se dava el colorido de no pagarse por su asistencia, era notorio que a 
los que concurrían les era mucho más costoso sin comparación, en 
consideración al tanto de satisfacción por razón de las boletas que se les dava 
que, a más, eran tanto más reprobadas por concluirse, por lo regular, a media 
noche, hora tan incómoda como nada decente a una concurrencia de ambos 
sexos y sin separación de éstos, dentro del corral o paraje donde se representa.4

                                                           
4 Esmene alguns errors o llicències de la citació de Zabala. Arxiu Municipal de València, Libro capitular..., 
de 1785, f. 127v-128r.  
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Cal remarcar que a partir de 1790 les notícies sobre aquests espais alternatius són 
més regulars perquè, d’una banda, són els anys en els quals la Botiga de la Balda pateix una 
greu pèrdua de públic i, de l’altra, perquè un nou mitjà d’informació, el Diario de Valencia, 
s’encarregarà de recollir-les i de donar-ne publicitat: funcions còmiques, concerts 
instrumentals, de cant, intervencions d’aficionats, etc. (Zabala 1982).  

De les obres impreses per ser representades en les cases particulars durant el segle 
XVIII n’ha parlat Juan Antonio Ríos en dos articles diferents (1988, 1996). En el primer dels 
dos ha esbossat els trets general d’aquestes peces que serveixen per fer-nos una idea dels 
espais i dels condicionants per a la representació: a) no demanen un gran espai escènic; b) 
nombre reduït d’actors; c) inversió econòmica molt limitada; d) no resulta imprescindible la 
presència de rols femenins; e) trama molt simple; f) l’obra deu anar acompanyada d’una 
lloa o introit, que servisca de pòrtic a la peça, i d’un sainet còmic, i g) que siguen breus. 

Segons Ríos (1988: 354), «se trata de grupos de aficionados con un nivel cultural y 
económico relativamente alto para la época, pero que no dispondrían de verdaderos 
escenarios ni podrían realizar un dispendio que sobrepasara al propio de una reunión 
amistosa», i relaciona aquests aficionats amb les tertúlies literàries del segle XVIII. Mutatis 
mutandis, a València els aficionats, amb una estratificació diversa, no devien disposar 
d’unes possibilitats o infrastructura massa diferents.  

Si fa no fa, l’ambient en aquestes funcions privades, en els seus trets essencials no 
devia ser gaire diferent d’aquelles funcions casolanes que apareixen en alguns sainets de 
Ramón de la Cruz o que descriu en alguns articles de costums Mesonero Romanos.5 A 
banda d’aquests exemples castellans, l’ambient que ens descriuen Pasqual Martínez en Los 
aficionats a les comèdies, o Eduard Escalante en Un trobador en un porxe, en donen fe. 

Finalment pensem que cal considerar un altre tipus d’escenari –també apuntat per 
Suréda– que curiosament és aquell que té un públic més divers i, alhora, és més humil: el 
carrer, el que va de la plaça urbana a qualsevol espai de l’àmbit rural capaç de congregar un 
auditori al voltant d’un histrió; el del teatre en el seu sentit més primitiu o rudimentari que 
encara sobrevivia, amb noms i formes diversos, en l’època que ara estudiem.  

Tanmateix, creiem que després de tot el que acabem d’exposar sembla evident que 
entre el teatre de l’Olivera o el de la Botiga de la Balda i el simple entaulat fix o més o 
menys improvisat, existia tot un seguit de possibilitats escèniques molt diverses, de les 
quals només en tenim notícies molt fragmentàries, atés que la seua explotació comercial 
devia ser molt subterrània, o una pura expansió lúdicofestiva –informal, com he qualificat– 
al marge de la producció de guanys econòmics, que és el que més interessava a l’Hospital.  

Comptat i debatut, crec que totes aquestes dades que acabem d’oferir són més que 
suficients per afirmar l’existència d’una vida teatral informal i continuada, paral·lela i al 
marge del control –sobretot econòmic– exercit per l’Hospital, i no necessàriament 
marginal, en el seu sentit més pejoratiu. En quants d’aquests espais (cases particulars, 
gremis, fondes, places o espais oberts) s’aixoplugava –alenava, que en diria Fuster– la 
dramàtica pròpia del país? Amb quina mena de funcions o textos? 
 

4.2 Els actors i el públic 
Al pas que ens distanciem del teatre comercial o convencional el coneixement sobre 
companyies, actors i actrius, no passa de ser una simple quimera. A més, ateses les 
                                                           
5 Veg. Cotarelo ed. 1915, Dowling ed. 1982  i Mesonero Romanos 1993. 
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característiques pròpies del teatre del carrer d’Alboraia i el del Grau –incomoditat i 
llunyania– cal pensar que ambdós foren poc freqüentats per les capes socials altes, i aquesta 
minva de públic noble i burgés potser fóra compensada per sectors socials més humils. Cal 
inferir doncs, que els guanys comercials serien menors, i la qualitat de les companyies 
aniria en paral·lel a aquests incentius econòmics. Potser que amb freqüència s’hi donara la 
presència dels representants en atur, ocasionals, passavolants o aficionats, faràndula 
improvisada difícil d’estudiar.  

De tota manera, cal que no oblidem les protestes dels prelats els quals, com ja hem 
vist, es queixaven a mitjans del segle XVIII de les representacions que feien els no 
professionals, «los vecinos de las villas», «personas particulares» i que no «cuesta dinero 
verlas» en «casas particulares», i que l’arquebisbe demanava el càstig convenient «a los que 
representassen comedias, i a los vecinos en cuyas casa se hiciessen». Unes notícies i altres 
ja ens permeten fer-nos una idea d’aquests histrions ocasionals i d’aquest públic.  

No disposem de gaire informació per aprofundir en aquest aspecte. Tan sols alguna 
aproximació com l’efectuada per Ríos, o notícies esparses, com les que ens reporta el 
mateix Zabala (1960: 188-241), tretes del Diario de Valencia, de les qual podem deduir que 
en la dècada dels anys 90 els aficionats ja tenien una entitat pròpia, ja que hi trobem 
funcions a càrrec d’aquests. Tanta que, fins i tot, davant de la greu crisi que patia la Botiga 
de la Balda en el canvi de segle, se’ls feia servir de reclam per atraure el públic de la ciutat 
al teatre, «pues por dos veces vemos anunciada, como aliciente, la participación de 
aficionados de la ciudad» (Zabala 1960: 239).  
 

5. Les obres: una tipologia 
D’una banda, fa uns anys que Joaquim Martí (1990) edità un text que ha estat considerat 
com el primer col·loqui conegut, Raonament que féu lo jurat de Vinalesa al duc d’Arcos, 
sent virrei de València. Any 1643, i que situa aquest tipus de textos molt abans del que 
havia apuntat Blasco i del que pensava Fuster. Si de cas, el que ens interessa és el fet que 
aquest text és força diferent dels raonaments habituals, tot i que sempre es pot relacionar 
amb el Col·loqui nou de l’any 1729, editat per Blasco, un i altre, amb un joc dramàtic 
evident, a distància dels simples romanços.  

De l’altra, hi havia també la «peça xiqueta nova» Més s’aprecien els diners que la 
sang i el parentesc (1817), editada per Fuster (1976: 166-189). A partir de segon terç del 
segle XIX, si fa no fa, la història és coneguda parcialment, perquè enllaça amb l’aparició de 
nous autors dramàtics com Josep Bernat i Baldoví o Joaquim Garcia-Parrenyo els quals, 
segons Sanchis Guarner (1980), suposen l’inici del teatre valencià modern, un període que 
ja compta amb alguns estudis (entre altres, Sirera 1984, 1995; Blasco 1986; Izquierdo 1989, 
1990; Sansano  1997a, 1997b, 2002, 2003, 2008a). El problema radicava −i radica− en 
donar una explicació coherent del teatre autòcton, pel cap baix, entre aquestes dues dates, 
1643 i 1817. Si més no, a partir del segle XVIII conservem una munió de textos aparentment 
semblants, que s’han designat com a col·loquis, raonaments, relacions, converses... que, 
versemblantment han estat considerades com una mena de prototeatre valencià i que, per a 
mi, són peces de teatre breu, com veurem tot seguit. 

La nostra proposta consisteix en l’elaboració d’una tipologia d’obres de teatre breu, 
habitualment editades en tant que plecs solts i col·loquis, a partir de les fonts o models 
dramàtics que les inspiren. Cronològicament, queden emmarcades entre el Col·loqui nou de 
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l’any 1729 fins a la fi del primer terç del XIX, quan aproximadament Pasqual Martínez 
escriu Los aficionats a les comèdies. Ara i aquí deixe de banda el raonament de l’any 1643, 
pel fet que en aquest treball em centre en el segle XVIII, i incloure el segle XVII m’obligaria 
a fer un altre tipus de consideracions que necessitarien d’un espai addicional.  

En el moment d’elaborar una proposta de classificació, hem prescindit del títol o 
qualificatiu de cada text (col·loqui, raonament, relació, parlament, conversació, matraca, 
etc.) i ens hem interessat per la font o pel model dramàtic que segueix. Com hem vist, les 
representacions en els espais particulars s’ajustaven a les possibilitats i llavors les 
diferències entre una peça i una altra eren mínimes. L’únic que importava era entretenir el 
lleure, fer riure el públic i tot s’ajustava a les possibilitats escèniques o actorals. Llavors, 
les diferències entre unes peces i unes altres, sobre l’escenari improvisat, s’anivellaven a 
favor dels elements mínims i imprescindibles. Això no vol dir que aficionats i públic no 
jugaren, organitzaren les vetlades o assistiren a les representacions tenint en la ment els 
models originals.  

És a dir, malgrat que els textos que hem conservat o localitzat se’ns presenten de 
forma genèrica com a col·loquis, raonaments, etc., genuïnament valencians, els seus temes, 
els personatges, les situacions, els mecanismes de la hilaritat, etc., eren força (re)coneguts 
perquè eren extrets i contrafets de la gran pedrera còmica que era el teatre breu heretat del 
barroc espanyol –com ara les lloes, entremesos, entremesos de pinxos i valents, 
moixigangues, balls, etc. que encara tenia una presència molt viva en la societat del 
moment. Vegem-ne alguns exemples. 

 
5.1 Les fonts 
Començarem aquest epígraf de la mà d’una de les darreres obres del període acotat, Més 
s’aprecien els dinés que la sang i el parentesc, de Vicent Branchat, perquè ens duu a 
plantejar-nos la qüestió de què era, d’on havia eixit o d’on venia aquella «peça xiqueta», i 
les altres. No és cap descobriment apuntar que la peça de Branchat és una obra a mig camí 
entre el sainete castellà i el quadre de costums. Ara bé, resulta un fet curiós –que fins ara no 
ha estat remarcat– que el títol de Branchat té ressonàncies d’un altre del dramaturg barroc 
castellà Luis Vélez de Guevara, Más pesa el rey que la sangre y blasón de los Guzmanes, 
obra en tres actes, que no presenta cap paral·lelisme temàtic amb la del valencià. No hi ha 
cap forma de posar-los en relació? És una casualitat aquesta similitud en els títols?   

Potser no tant, perquè tal com ha remarcat François Suréda (1990: 316), després de 
l’autorització de la represa de les representacions a València (1761), s’inicià la impressió de 
la sèrie numerada de comèdies de la impremta dels Orga, que suposà un estímul per a 
l’activitat escènica a la ciutat (i més enllà). Des del nostre punt de vista, i en relació al punt 
que ara ens ocupa, cal dir que la relació entre la impremta i el teatre és un tema fonamental 
per a l’estudi de les fonts, i molt més a València, un dels principals nuclis d’impressors de 
plecs de comèdies o comedias sueltas de tota la península. Potser aquesta relació és la pedra 
angular de tota aquesta recerca. 

Afortunadament, comptem amb els estudis de Jaime Moll que han aportat molta 
llum sobre aquest punt en termes generals, i no poca sobre l’activitat de les premses 
valencianes en l’edició de títols dramàtics (1964, 1965, 1966, 1968-1972), o el de 
McCready (1971), un article descriptiu sobre la col·lecció dels Orga. Fa gairebé quaranta 
anys, en la seua recerca sobre la casa dels Orga, Moll es dolia de no poder acarar l’activitat 
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d’aquests impressors valencians amb la cartellera dels teatres de la ciutat, llavors gairebé 
sense estudiar. Molts anys després, François Suréda (1990: 316)6 ha donat una resposta a la 
possible relació entre la cartellera i la impremta valencianes. Segons aquest, 

 
La sèrie de comèdies numerades de la impremta valenciana «Viuda de Joseph 
de Orga i fills» començà el 1761: la seua aparició coincidí amb l’autorització 
atorgada a la ciutat de representar obres teatrals i amb l’obertura de la Botiga 
de la Balda, el 23 de març del mateix any. Probablement fou l’impuls donat a 
la represa de l’espectacle escènic el que va incitar aquells impressors a editar 
aquella sèrie de comèdies soltes. 
[...] L’impressor tenia tendència a editar, a la vora de tres vegades sobre quatre, 
aquelles peces que no havien estat utilitzades mai per les companyies, o en 
poques ocasions. Potser perquè la seua absència als repertoris o la seua aparició 
de curta durada al teatre les convertien en una raresa i, per tant, n’augmentaven 
el valor. L’afeccionat a les comèdies se sentia incitat probablement a adquirir 
més aviat aquelles peces que eren molt menys conegudes a València que 
aquelles que podia veure o reveure en el transcurs de cada temporada.  

 
Vélez de Guevara era un autor conegut en l’escena valenciana que va veure 

representar diverses de les seues obres. Això no obstant, el títol que ací m’interessa no 
apareix en cap de les cartelleres editades dels teatres de l’Olivera i la Balda, però sí va ser 
estampada en un plec per l’establiment de Josep i Tomàs d’Orga, l’any 1774. Sembla 
doncs, que Branchat s’aprofitava clarament del poc o molt ressò provocat per un autor i un 
títol conegut pels aficionats a les comèdies. Els exemples d’obres estrafetes en català a 
partir dels plecs de comèdies (dels resums de comèdies) eixits de les premses són 
abundants.  
 
5.2 Una mostra7 
Si passem a la mostra que hem reunit ací, de seguida veurem com algunes de les obres 
seleccionades es relacionen amb els plecs de comèdies tal com acabem d’apuntar. De la 
primera, el Passet de Toni i Manena, tret del Desdén con el desdén, diré que l’obra 
d’Agustín Moreto es va representar a València repetidament durant el segle XVIII –37 
vegades segons Julià Martínez (1933), tot i que Suréda diu que van ser 58 (2004)–, però 
entre les diverses edicions en plecs  (Moll 1964), tan sols n’he localitzat una feta per la 
impremta de Laborda, sense data. La segona és el Pasillo del Príncip i Margarita, tret de 
Mudanzas de la fortuna y firmezas del amor, una obra barroca de Christóbal de Monroy, 
que no es va estrenar als teatres valencians, però sí va ser estampada pels Orga l’any 1768 
(Sansano 1997a). Un tercer cas és el Col·loqui del torn de les monges de Sent Christòfol, 
que recrea parcialment la comèdia castellana Lo que passa en un torno de monjas, en tres 
jornades, a partir de la versió en un acte que circulà en forma de plec solt i de lloa en forma 
manuscrita.  

L’altre cas és el Col·loqui de col·loquis, o encisam de totes herbes, tan popular entre 
els col·loquiers i amb ressonàncies múltiples, el qual té els antecedents més llunyans en la 
sèrie de romanços o peces breus que s’estructuren a partir dels títols d’altres obres 
precedents, com per exemple, l’Entremés de los romances, de Miguel de Cervantes, o en la 

                                                           
6 Veg. l’importantíssim estudi de François Suréda (2004), en l’apèndix final del qual es pot consultar la 
cartellera setcentista del Teatre de l’Olivera i de la Botiga de la Balda, elaborada per l’autor.  
7 Per a una exposició molt més raonada i amb diversitat d’exemples, veg. Sansano 2009: 245-285.  
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tradició dels romances con títulos de comedias i ensaladas semblants. No obstant això, el 
model directe és el plec Relación de relaciones. Burlesca, que també circulà en el 
Vuitcents. Tots aquests textos han estat editats fa pocs anys (Martí Mestre 1996), el qual ha 
donat a conéixer molts d’aquests textos des d’una perspectiva eminentment d’història de la 
llengua. 

Un cas diferent és el que afecta a les xàcares, aquelles peces que recreen les 
aventures d’un malfactor o valent del món de la delinqüència, que no tenen una font directa 
però si segueixen aquest model dramàtic. Atés que el mot jácara castellà no té un traducció 
fàcil al català, les denominarem entremesos burlescos de pinxos i valents, o brivalls (com 
proposa Sala Valldaura 2007).  És el cas de la Junta secreta, de Carles Leon, el Raonament 
i col·loqui nou de Nelo el Tripero, de Pasqual Martínez, El so Christòfol, llaurador ricot de 
la Ribera i de totes les obres que fan servir personatges semblants.  

Fins i tot, tenint en compte les consideracions de Javier Huerta, podem plantejar la 
hipòtesi d’unes moixigangues, pròpies del període de carnestoltes o basades en elements 
netament festius i escatològics. Seria el cas del Parlament curiós i entretengut per a desfrés 
de les Carnistoltes, en que un llaurador va curruquejant a una dama, explicant-li son 
amor, i per a més ablanar-la..., del Col·loqui nou dels Carafals, en el que es referix el 
xasco que li va passar a un fadrí de l’horta de Campanar anant a veure els bous, o del 
Paper molt graciós, discursiu, enfàtic, al·lusiu i sintenciós, per a desfressar-se de llaurador 
i dir-lo a les Carnistoltes o en qualsevol atra funció particular, que ja remet directament a 
les funcions particulars o casolanes, a les quals ja ens hem referit supra. 

Altres casos són el Col·loqui de l’escolà i la viuda, que es casà a l’instant, que és 
una adaptació d’una tonadilla escènica, gènere molt divulgat durant l’últim terç del segle 
XVIII; la Matraca d’un mossot i un estudiant, que tot i ser molt semblant a un dels dos 
diàlegs del Cançoner d’Híjar, editats per Josep Romeu i Figueras, en el seu Teatre profà, 
realment estan trets d’altres plecs castellans coetanis, denominats justament matraca o 
matraca burlesca; o el Col·loqui de la Loteria i xasco de Bolitxos, que és una versió del 
sainete castellà El dia de Lotería, i de la continuació, El chasco del sillero, estampats per 
Piferrer a Barcelona, cap a 1791. 

Aquests són tan sols alguns d’exemples de la trentena de títols de «col·loquis 
dramàtics» que es poden posar damunt de la taula, tot intentant deixar de banda els textos 
que són més coneguts: el dels misteris del Corpus, el del rosí alasà, el de la Molinera, el de 
Pep de Quelo, etc. Tots aquest textos mostren una activitat escènica regular, si més no 
durant el període que he acotat. Tot en conjunt, més que una excentricitat, palesen una 
continuïtat que més de prop o més de lluny segueix el teatre breu (burlesc o no) heretat del 
barroc, sobretot a través dels plecs solts, 

Si m’interessa un segon títol de Pasqual Martínez, Los aficionats a les comèdies, és 
perquè es un text que separa molt gràficament el que és una certa pràctica pròpia del XVIII i 
arrelada al teatre breu del barroc, del que és ja una concepció netament vuitcentista de les 
comèdies casolanes, tot i que lligada a autors anteriors com el mateix Ramón de la Cruz, 
González del Castillo, Rodriguez de Arellano, etc.  

Cal dir que fora d’un espectacle teatral reglat del barroc (lloa, primera jornada, 
entremés, segona jornada, sainete, tercera jornada, ball, etc.), és difícil fixar-ne una 
taxonomia asèptica per a totes les peces breus, perquè aquesta mena de representacions 
sempre s’ajustaven a les necessitats, a les possibilitats de l’escenari domèstic i d’aficionats. 
Vull dir que diferenciar entre una lloa entremesada i un entremés, pràcticament tan sols es 
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pot fer a partir de lloc que ocupava en l’espectacle, i d’això no en sabem res. Si l’espectacle 
era fet exclusivament a base a peces breus, aquestes diferenciacions són molt diàfanes.  

Això no obstant, en funció de tot el que he dit en aquest epígraf, proposem aquesta 
primera tipologia sobre les peces breus del segle XVIII:  
 

Una tipologia dels col·loquis dramàtics en funció de les fonts (XVIII-XIX) 
 

A. Lloes 
 
1. Col·loqui per a la Festa de Nostra Senyora de l’Esperança en lo any 1730 que es féu 
dins lo Convent de Senta Úrsula en València, de Josep Vicent Ortí i Major 
2. Col·loqui del torn de les monges de Sent Christòfol 
3. Passet de Toni i Manena, tret del «Desdén con el desdén» 
4. Pasillo del Príncip i Margarita, tret del en castellà, «Mudanzas de la fortuna y 
firmezas del amor» 
5. Col·loqui de col·loquis o Encisam de totes herbes 
6. Matraca de un Mossot y un Estudiant 
7. Col·loqui nou del Dia de la Loteria i xasco de Bolitxos 
 
B. Entremesos 
 
8. Col·loqui nou de l’any 1729  
9. Entremés de la sogra i  la nora 
10.  Col·loqui entrentengut on se reciten algunes de les moltes rinyes que solen passar 
entre sogres i nores, de Carles Ros (1758) 
 
C. Entremesos burlescos de pinxos i valents  
 
11. Junta secreta, o arenga crítica i divertida, que fan sis personats de distingit 
caràcter en la ciutat de València, queixant-se àgriament de la mala estació del temps..., 
de Carles Leon (1788) 
12. Parranda i Bufalampolla vénen del Norte, cridats de Cento i Tito. El quatre formen 
un platicó ensomiat, o tal volta lo que pinta, pinta, de Carles Leon (1811). 
13. Raonament i Col·loqui nou de Nelo el Tripero, de Pascual Martínez Garcia 
 
D. Moixigangues(?)  
 
14. Parlament curiós i entretengut per a desfrés de les Carnistoltes, en el que un 
llaurador va curruquejant a una dama, explicant-li son amor...  
15. Paper molt graciós, discursiu, enfàtic, al·lusíu i sintenciós, per a desfressar-se de 
llaurador i dir-lo a les Carnistoltes o en qualsevol atra funció particular 
16. Col·loqui nou dels Carafals, en el que es referix el xasco que li va passar a un fadrí 
de l’horta de Campanar...  (c. 1780) 
 
F. Altres formes 
 
17. Los aficionats a les comèdies, de Pascual Martínez Garcia  

 
 
6. A tall de conclusió 
Comptat i debatut, sembla clar que el teatre autòcton sobrevivia en aquests àmbits 
domèstics, urbans o rurals, gremis, fondes, places, magatzems, cases particulars en les 
quals, amb motiu d’un centenari, del patró del gremi, o de la collita, amb escassos recursos, 
es muntava «una cuina a la llauradora del millor modo composta» com ens proposa 
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Branchat, o qualsevol altre ambient costumista i mínim, com mínima era l’escenografia que 
demanaven aquestes peces breus, i elementals i improvisats els actors, i magres els recursos 
de què es disposava.  

Unes obres i altres evidencien que hi havia un públic que volia representar i veure 
representar en la llengua pròpia les peces que altres veien a la Balda o llegien en plecs solts, 
i hi havia uns aficionats i uns autors ocasionals que manllevaven formes i temes del teatre 
barroc castellà per oferir a aquells unes versions amb les quals satisfer aquesta demanda. 
Els textos dramàtics, que prenien el nom de col·loquis o raonaments, eren accionats per 
histrions més agraciats o més matussers, eixits de la pròpia comunitat. És evident que els 
qui actuaven i els qui miraven tenien en la ment els models barrocs originals, i reien de 
temes que ja coneixien.  

Crec que no és exagerat doncs afirmar que ens trobem davant d’un teatre breu 
coherent, i que ja és hora de començar a designar tots aquests textos com a teatre breu –o 
teatre còmic breu com fa Antoni Serrà en parlar dels entremesos mallorquins (1995) o 
burlesc segons Sala Valldaura (2007). Si de cas, cal advertir que aquestes peces, i altres del 
segle anterior, el XVII, no sempre tenen un caràcter còmic. En alguns altres exemples que 
hem estudiat, tenen una comicitat moderada (Sansano 2009).   

Tanmateix, és massa aviat per fer-ne una avaluació perquè abans cal fer-ne una 
anàlisi dels mecanismes dramàtics, còmics, etc., que articulen cada text i preparar-ne 
edicions teatrals en condicions. A més, cal continuar la recerca i cal posar aquestes festes 
en relació amb el calendari festiu, sobretot en el cas de les moixigangues, perquè potser 
n’obtindrem informació complementària per poder fer-ne una avaluació global.  

Finalment, aquesta proposta tipològica vol contribuir, d’una banda, a ordenar una 
mica el calaix de sastre «dels col·loquis», que la tradició filològica havia elaborat a partir de 
totes aquelles peces arromançades que no sabia com classificar, ni com llegir. De l’altra, 
aquesta visió de les obres pot esperonar la recerca perquè proposa una aproximació diferent 
a partir de la qual podem dialogar, discutir i veure si som capaços d’elaborar un panorama 
coherent de quin va ser el teatre català dels segles de l’edat moderna.  
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