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9

el teatre breu a València en el seGle XViii: 
un teatre inForMal1

Per a Maria Grazia Profeti, Serge Salaün, Françoise Etienvre, Joan 
Mas i Vives, Juan Antonio Ríos, François Suréda, Josep Maria Sala 
Valldaura, Antoni Serrà Campins, René Andioc, Albert Rossich i 
Josep Lluís Sirera, noblesse oblige, amb gratitud, afecte i amistat.

Introducció

durant molts anys hem tendit a ignorar o menysprear el teatre po-
pular i popularista de tota l’edat Moderna (des del segle xvi fins als 
inicis del xix), a causa de factors diferents. el més important, però, és 
el fet que atés que aquesta dramatúrgia havia quedat exclosa de la car-
tellera dels espais teatrals convencionals, s’interpretava que aquesta no 
existia o gairebé. també hi han contribuït diversos prejudicis, sobretot 
els derivats de la manca d’estudis, de la dificultat de la conservació i de 
la identificació de testimonis documentals, i del desconeixement que 
d’això se’n derivava, com és el desconeixement dels referents escènics o 
la incomprensió dels codis dramàtics o elements de comicitat. Fet i fet, 
unes coses i altres han determinat que molts manuals d’història del tea-
tre, d’història literària o escolars, pràcticament no hagen parat atenció a 
una activitat enormement popular en la societat d’aquests segles. 

1 en aquest estudi reelabore i amplie el meu treball anterior “some types of short 
theatre in eighteenth-century Valencia”, Catalan Review, XiX, 1-2 (2005), pàgs. 265-
284. aquest treball s’emmarca en el projecte HuM2006-08326/Filo del Micinn 
(2006-2009).
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10 Gabriel Sansano

si acotem el període d’estudi al segle xviii, cal dir que en els dar-
rers quinze o vint anys s’han donat aportacions fonamentals, com les 
d’antoni serrà campins o les de Josep Maria sala Valldaura2 —per 
posar-hi tan sols dos exemples—, que ens han permés començar a veure 
la vitalitat d’un teatre que no havíem pogut ni imaginar. aquest fet ha 
provocat que hàgem pogut començar a fer una avaluació de la diversitat 
i coherència d’aquestes obres disperses. tot plegat està permetent que a 
poc a poc hàgem començat a posar en valor una tradició dramàtica fins 
ara menystinguda o, quan no, mal coneguda, però que és molt més rica 
i diversa, estesa i regular, del que s’havia pensat. 

no obstant això, en aquest nou panorama de l’activitat dramàtica 
del set-cents, el País Valencià sempre ha quedat com desdibuixat, bàsi-
cament perquè els estudis realitzats fins ara gairebé no havien detectat 
o identificat una activitat teatral coherent i continuada, feta al marge 
de la cartellera castellana. Potser en aquest punt convé recordar que 
François suréda, que ha resseguit l’activitat dels espais oficials de la Va-
lència setcentista, el teatre de l’olivera i la botiga de la balda (un antic 
magatzem municipal reconvertit en espai oficial continuació de l’ante-
rior), n’ha estudiat el públic que hi assistia, ha reconstruït la cartellera i 
ha analitzat els gustos d’aquella societat, conclou que, 

els documents dels arxius de l’Hospital General, relatius al funciona-
ment del teatre, mai no fan menció del teatre menor (sainets o en-
tremesos) que acompanyava la representació de la comèdia. no s’ha 
d’excloure, doncs, l’eventualitat de representacions ocasionals d’aque-
lles 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 recita-
dors de romanços o de raonaments i menys encara d’actors contractats 
per representar col·loquis en llengua valenciana.

2 Vegeu la bibliografia final. 
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11el teatre breu a València en el segle xviii: un teatre informal

tota aquella producció devia estar reservada gairebé als auditoris 
reunits al voltant d’entaulats de saltimbanquis, en ocasió de festes po-
pulars de barri o a les places dels pobles.3

com podem comprovar, aquest investigador redueix l’existència 
eventual d’un teatre autòcton a l’espai marginal dels recitadors de ro-
manços, raonaments o col·loquis, o a altres formes festives. en aquest 
sentit, cal apuntar que han estat ricard blasco o rosa cañada i, a un 
altre nivell, Joaquim Martí Mestre, els qui han perseverat més (des d’in-
teressos diferents) en l’estudi d’un text tan enigmàtic com polivalent, el 
col·loqui o raonament —amb l’afegitó de “valencià”—, o de la literatura 
de canya i cordell, que suma encara més aspectes diversos a l’hiperònim 
‘col·loqui’. És per això que començarem revisant els conceptes de col-
loqui i col·loquier, per passar a parlar directament de teatre breu, que és 
com crec que cal designar l’activitat que ací ens interessa.

així, en aquest text introductori —i amb aquesta edició—, ens pro-
posem d’esbossar una visió més coherent del teatre del segle xviii a 
València, aquell que feien els valencians, el poble menut, al marge de 
l’escena oficial i en castellà. en definitiva, intentarem oferir una visió que 
supere els tòpics que s’han repetit sobre la prototeatralitat dels col·loquis, 
per tal de poder apreciar la popularitat, diversitat, tipologia, models, 
textos o, fins i tot, autors i la quotidianitat d’aquestes representacions. 
si més no, intentarem apuntar una hipòtesi de com era aquella activitat 
dramàtica que, fins ara, ha plantejat tants interrogants als pocs inves-
tigadors que s’hi han interessat. el resultat serà una activitat dramàtica 
força coherent amb els estudis de serrà campins i sala Valldaura, que 
ens permetran entreveure-hi una continuïtat de l’escena autòctona fora 
de tot dubte. 

3 Vegeu F. Suréda, “literatura i societat”, en e. Belenguer [coord. general], 
Història del País Valencià, vol. iV L’època borbònica fins a la crisi de l’Antic Règim, 
barcelona, 1990, pàgs. 322-323.
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12 Gabriel Sansano

Del col·loqui al teatre breu

a tall de síntesi cal dir que tradicionalment s’ha designat com a ‹col-
loqui› un tipus de composició popularista (que alguns consideren típi-
cament valenciana), gairebé sempre en vers heptasil·làbic i arromançat 
(la prosa n’és l’excepció), de caràcter realista, que recitada i mimada en 
públic era percebuda com una representació que, de vegades, estrafeia 
textos anteriors (com els plecs de resum de comèdies) o amplificava 
determinades notícies reals, propagandístiques o mistificades, en un 
context satíric o burlesc, festiu i sempre jocós. les obres rarament són 
inferiors als dos-cents versos o en superen els cinc-cents i, amb freqüèn-
cia, compten amb segones, terceres i, fins i tot, quartes parts. cal dir 
també que hi ha molts textos que no s’ajusten a aquests paràmetres pel 
que fa a la seua dramaticitat.

no obstant això, i com ja hem explicat en una altra part,4 és evi-
dent que es dóna un error d’enfocament en considerar els ‹col·loquis› 
com una forma semiteatral genuïnament valenciana i autònoma en ella 
mateixa, sense connexions amb altres formes anteriors o coetànies. el 
simple fet d’acarar els resultats de les línies de treball desplegades per a 
l’estudi del teatre breu barroc espanyol amb alguns dels títols conside-
rats tradicionalment com raonaments o col·loquis, pot reportar-nos al-
gunes sorpreses. així, en comptes de continuar remarcant la singularitat 
i valencianitat d’aquestes peces, cal destriar aquelles que són netament 
dramàtiques d’aquelles que no ho són tan clarament, o que no depassen 
els trets d’oralitat propis dels romanços o relacions de successos. i en 
aquest context creiem que cal que ens beneficiem del treballs i reflexions 
que s’han realitzat sobre el teatre breu castellà d’aquesta època perquè, 
pensem, ens poden ser molt profitosos per aprofundir en la recerca que 
ens ocupa. esmentem, a tall d’exemple, dos extrems: els estudis clàssics 
d’emilio cotarelo o els de Javier Huerta,5 on es pot trobar bibliografia 

4 Vegeu G. Sansano, “some types…”, op. cit., pàgs. 270-271.
5 Cfr. e. Cotarelo Mori, Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas, 

Madrid, nbae, 1911, i J. Huerta Calvo, El teatro breve en la Edad de Oro, Madrid, 
eds. del laberinto, 2001.
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13el teatre breu a València en el segle xviii: un teatre informal

complementària abundant. i més encara si tenim en compte les parau-
les de suréda transcrites més amunt, segons les quals el teatre autòcton 
no apareix per cap banda. 

en aquesta línia d’acostament als models barrocs, segurament és rosa 
cañada, investigadora de la literatura de canya i cordell valenciana, qui 
més s’ha ocupat de les definicions dels col·loquis i qui ha assenyalat el 
caràcter polièdric o fronterer d’aquesta mena de textos popularistes,

Por sus relaciones con otros subgéneros de la literatura de cordel, el 
col·loqui se sitúa como pieza fronteriza entre los “romances para repre-
sentar, 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 simpli-
cidad 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.6

És per això mateix que, tal vegada, en comptes de centrar-nos tant en 
la definició del que és o no és el ‘col·loqui’, potser cal que ens fixem més 
en la seua funció i, més encara, en la figura del ‘col·loquier’. en aquest 
punt, cal recordar que, amb acompanyament d’instruments musicals 
sonats per ell mateix o per algun dels seus acompanyants, el ‘col·loquier’ 
accedia a l’entaulat, a una balconada, o a qualsevol altre lloc ben visible 
i voltat de l’auditori, i començava la funció. unes vegades caracteritzat 
de forma elemental com el personatge quotidià que representava; altres 
vestit només amb calçotets de camal llarg, o de manera més o menys 
extravagant (p. e., abillat com un llaurador en dia de festa major), accio-
nava, iniciava el seu parlament sol·licitant l’atenció del seu públic, amb 
invocacions directes, sobretot al públic femení, de manera molt sem-
blant a com es pot veure en les lloes dels segles xvi i xvii. Freqüentment 

6 Vegeu r. Cañada, entrada “coloquio”, dins J. Álvarez Barrientos – M.-J. 
Rodríguez Sánchez de León, Diccionario de Literatura Popular Española, salamanca, 
1997, pàg. 63. 
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14 Gabriel Sansano

començava fent referència a qualsevol fet recent o a temes primaris molt 
del gust de la concurrència popular, i la gràcia residia en la complicitat 
que es creava entre aquesta i el ‘col·loquier’, el qual havia de guanyar-se 
el públic mitjançant la capacitat oratòria i gestual que hi desplegava. 
tot hi tenia cabuda: un conflicte casolà o ridícul, estrafer la veu, els jocs 
de paraules, el doble sentit, les parèmies, les locucions, les xafarderies 
sobre els membres de la mateixa comunitat, les notícies del dia (certes 
o inventades), la introducció d’expressions castellanes tretes d’altres en-
tremesos, obres d’èxit o fórmules retòriques totalment identificables pel 
públic, etc. Veu, gest, cos, vestuari, qualsevol element ordinari i quoti-
dià, tot tenia importància en la posada en escena. el seu espai es reduïa 
al del propi cos, que es projectava sobre un rogle o tabernacle ínfim, i 
de vegades ni això, un simple racó en una llar (hivern) o porxada. no 
demanava res més enllà del propi enginy, no disposava de més. 

Pel que sabem, era un actor a temps parcial, que era contractat per 
a les romeries, les festes patronals, l’acabament de la collita o dies as-
senyalats, i que tenia una gran predicació entre la població rural i els 
sectors menestrals de la ciutat. llavors deixava la feina habitual i acudia 
a aquest poble, aqueix barri o aquella pedania a fi d’oferir la seua art per 
provocar la rialla. Parlar, accionar, durant un temps determinat davant 
un públic i fer-lo riure. encara que en general l’activitat queda associada 
a València, a la comarca de l’Horta i algunes comarques veïnes, hi ha 
testimonis diversos que permeten pensar que a través dels jocs dramàtics 
projectaven aquesta mena d’histrionisme a tot arreu. 

el fet cert, però, és que aquest tipus d’actor, pel cap baix des del 
segle xvii, revestí la seua actuació d’una certa complexitat i començà a 
escenificar textos dialogats, en els quals no havia d’estrafer necessària-
ment la veu, sinó que hi intervenien ja diverses màscares. sense arribar 
a entrar en el repertori de l’entremés, s’hi aproxima molt a aquest tipus 
d’espectacle: pocs personatges, sempre d’extracció popular, que tracten 
successos de la vida quotidiana amb intenció de desfermar la hilaritat i 
amb un llenguatge molt viu, directe i ric, ple de matisos i complicitats 
—a vegades adobat amb sal grossa—, a través del qual es posava a prova 
l’agilitat mental i l’agudesa, la malícia i la connivència dels oients.
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Frare primer sant Felip neri  Frare segon

Frare 1: Ja que esta vesprada eixim
  sens més fi que passejar,
  ¿no anirem a l’aposento
  de Felip neri, que és tant 
  lo que l’alaben en roma, 
  encara hasta els cardenals,
  que estos mereixcuts aplausos 
  mouen la curiositat
  de tractar-lo?

Frare 2:  norabona!
 anem a veure’l, si et par, 
 que jo també desigs tinc
 d’oir-lo.

Frare 1:  Gran gust me fas
 de convenir en ma idea.

Frare 2: Puix, anem.

col·loQui. Xansa sobre el succÉs…

Josep Vicent Ortí i Major
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42 Un cabàs de rialles

Frare 1: no et cansaràs,
 que prop està, puix ja es veu 
 la casa en què habita.

Frare 2: Ja,
 en estos dos passos més
 que havem donat, arribam
 a la porta. 

Frare 1:   Ja a l’escala
 estam del quarto.

Frare 2:   Pujam?

Frare 1: Puix, que hem de tornar arrere?

Frare 2: Molt bé, pugem.

  Ja aplegam
 a la porta.
Frare 2:  tocarem?

Frare 1: si no, com nos obrirà?

Frare 2: bé, et resols?

Frare 1:  sí, que tinc ganes 
 de veure’l. 

Frare 2:  Puix, allà va.
 Toc! toc!

  (Dins.)
Felip:  Qui toca? 
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43Josep Vicent Ortí i Major, col·loqui. Xansa sobre el succés…

Frare 1:  dos frares…

Frare 2: Que ara el venim a buscar,
 i sols a fi de parlar-li
 nostra celda havem deixat.

Felip: Puix entren.

Los dos:  Ja estam ací.

Felip: Què és això, pares? (Ix ara.)   

Frare 1:  Que estam 
 a sa obediència.

Frare 2:  Que tinga 
 bon dia!

Felip:  tots lo vejam
 en la gràcia del senyor,  
 que així venturós serà.

Frare 2:  Valga’m déu, que aspecte té, (A part.)
 tan venerable i tan sant!

Frare 1: sols de veure’l me pareix  (A part.)
 que ja arrevatant-me està.

Felip: Quant a estos frares que veig, (A part.)
 me’ls pose a mirar despai,
 jusgue de més esperit
 al jove, que no a l’ancià.  
 Per a més desenganyar-me
 al jove tinc de provar.
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 Puix, Pares, què s’ofereix?
 si és que ma inutilitat
 en algo servir-los pot,
 disposta l’encontraran
 i prompta per a quant siga 
 de consuelo.

Los dos:  no ho dubtam,
 puix sabem amb evidència
 quanta és sa gran caritat. 

Felip: si tota la que desitge
 tinguera, fóra ben gran,
 però la llàstima és
 que no logre la mitat.

Frare 1: ella el fonament ve a ser 
 de tota virtut. (Escup davant lo sant.)

Felip:  Què fa?

Frare 2:  Que està cego? Què no ho veu?
 Ha escopit.

Felip:  això he notat,
 i per cert, descortesia
 és, i atreviment, davant 
 de persones escopir.

Frare 2: a este home què li ha agafat?
 Jesús, i que melindrós!
 Jesús, i que delicat!

Felip: ai, poc primor!
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