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A propbsit de «La gala esta en son punt*, una parodia dramatica del 1630, 
per Antoni Serri Campins 

Tot i l'estat fragmentari de la nostra 
documentació, podem afirmar que des 
de I'edat mitjana hi hagué a totes les 
terres catalanes un teatre popular i 
tradicional, tant de tematica profana 
com religiosa, d'una vitalitat semblant 
al dels altres paisos europeus. Ni el 
misteri ni l'entremes, com tampoc els 
altres gkneres tradicionals, no varen 
tenir cap període de decadencia sem- 
blant al de la literatura culta. La seva 
tradicionalitat i el seu arcaisme, que 
a vegades han sorpres els investigadors, 
són característiques que comparteixen 
amb la dramatúrgia i la literatura po- 
pular~  de tot arreu. Recordem, per 

exemple, la tan injustament oblidada 
rondallística, d'arrels prehistoriques. El 
que fóra sorprenent és que el teatre tra- 
dicional catala no ho hagués estat, de 
tradicional i d'arcaic. L'anomalia en el 
desenvolupament de la nostra drama- 
túrgia resideix més aviat en el fet que 
des del comencament del segle XVI fins 
a mitjan XIX no hi hagi hagut també, 
al costat del teatre tradicional, un tea- 
tre innovador, concebut d'acord amb 
els grans corrents artístics del Renai- 
xement, el Barroc i el Neoclassicisme. 
Durant els tres segles i mig de decaden- 
cia el teatre més ambiciós que es re- 
presentava i es componia als Paisos 
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Catalans era majoritariament en espa- 
nyol. 

Les peces cultes en catala de tema- 
tica profana, d'aquesta epoca, que cons- 
tin de més &un acte són escassíssimes, 
excepcionals. Fins no fa gaire, del se- 
gle XVII només en coneixíem cinc: 
Amor, firmesa i porfia (escrita vers el 
1642) i Lo desengany (escrita vers el 
1650), de Francesc Fontanella; La infan- 
ta Tellina i el rei Matarot i Los amors 
de Melisendra, atribuides a Francesc 
Mulet (1624-1675); i Comedia de la gene- 
ral conquista de Mallorca (1683), de 
Pere-Antoni Bernat. 1 tot i que, gracies 
a una descoberta recent, al llistat ara 
hi hem d'afegir La famosa comedia de 
la gala esta en son punt, l'inventari no 
deixa de ser escandalosament breu, cir- 
cumstancia que fa l'obra doblement in- 
teressant, ja que, al seu interes intrín- 
sec, s'hi afegeix el derivat de l'escassetat 
de comedies barroques en llengua ca- 
talana. 

La gala esta en son punt és una obra 
anonima, escrita l'any 1630, en tres ac- 
tes i en vers, que parodia les conven- 
cions de la comedia nueva espanyola del 
Barroc, tan extensament divulgada en 
els teatres de les ciutats de l'area lin- 
güística catalana. De la seva existencia, 
no en teníem cap notícia fins que Joan 
Alegret la va localitzar en un manuscrit 
del segle XVII a la Biblioteca Pública 
de Mallorca, cosa que ha permes que 
Carme Morell i Muntadi en fes l'estudi 
detallat i l'acurada edició crítica que 
ara ens acaba d'oferir, precedits d'una 
presentació de Joan Mas i Vives! 

El text editat per Carme Morell re- 
produeix la Ilicó de l'únic manuscrit 
conegut, d'acord amb les normes habi- 
tuals de les edicions crítiques, tot res- 
pectant les ((particularitats propies de 
la llengua del segle XVIID (p. 99). A les 
notes, l'editora resol els ratllats, les es- 
menes i els afegits del copista i de 
dues mans posteriors, així com alguns 
errors que ella, amb bon criteri, ha es- 
menat i algunes correccions que pro- 
posa i que per no considerar tan segu- 
res no incorpora al text definitiu.' 

1. La famosa comedia de la gala esta en son 
punt, edició i estudi de Carme MORELL I MONTADI 
(Barcelona, Curia1 Edicions Catalanes - Publica- 
cions de 1'Abadia de Montserrat, 1986). aTextos i 
Estudis de Cultura Catalana., 14. 

L'acció de La gala se situa en una 
epoca imprecisa, en el país imaginari 
on regna don Arenc i on, salvat d'un 
naufragi, ha arribat el príncep $Es- 
trigúlia, que esta desterrat pel seu 
pare, i on més tard també arriba, dis- 
fressada d'home, la infanta de Ligúr- 
nia, cercant el príncep, de qui esta ena- 
morada. 1 gira entorn dels embolics 
amorosos que protagonitzen aquests 
membres de la reialesa, diversos cava- 
llers i dames de la cort i llurs criats; 
i es resol feliqment, després de variats 
incidents, amb quatre bodes. La metri- 
ca s'ajusta també als esquemes que 
eren habituals a aquest genere: hi pre- 
dominen el romanc, la quarteta i la 
quinteta, i no hi manquen la decima, 
l'octava, el tercet, el sonet ni el sextet- 
lira. Ara, deixant a part l'estructura i la 
metrica, que, en línies generals, repro- 
dueixen les del model parodiat, per mi- 
llor marcar el paral.lelisme, la majoria 
dels convencionalismes de la comedia 
barroca espanyola han sofert a La gala 
un procés de degradació per mitja del 
disbarat logic, l'exageració caricatures- 
ca o la seva negació, amb la substitució 
pel seu contrari. 

Malgrat que els mecanismes de la pa- 
rodia ja són analitzats convenientment 
i extensament a l'estudi de Carme Mo- 
rell, n'enumerarem alguns exemples, co- 
mencant pel títol, que aleludeix irbnica- 
ment als parracs que han de portar els 
personatges, en lloc del riquíssim ves- 
tuari que exigien les acotacions de les 
comedies de tematica palatina i que la 
migradesa de recursos dels teatres de 
I'epoca reduia a quelcom de molt més 
precari. Pel que fa als personatges, ex- 
tremament idealitzats pel genere, ja 
són ridículs la majoria dels noms, de 
ressonhcies tan casolanes, general- 
ment culinaries, com Caliu, Girapeix, 
Arenc, Llautó, Ganivet, Llancol, Esmola- 
dora, Candela i Paella. Ni la seva ma- 
nera de ser ni el seu comportament, 

2. En canvi, trob a faltar, en una edició rigo- 
rosa com aquesta, les variants dels versos 79-238 
amb els altres quatre manuscrits que els repro- 
dueixen com a poema independent i que ella 
té perfectament localitzats (p. 98). Per un error 
mecanic d'irnpremta, que el lector esmenad fa- 
cilment sense necessitat de veure el manuscrit, 
manca el nom d'Esmoladora com a encap~ala- 
ment del parlament que compren des del final 
del vers 2733 fins al vers 2740. 
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més aviat antiheroics, no corresponen 
tampoc arnb l'estereotip fixat pel tea- 
tre: els cavallers són covards, la in- 
fanta d'Estrigúlia lletja, el rei estúpid, 
llépol i avar, etc. Són igualment paro- 
diades les relacions amoroses arnb 
l'exageració ridícula dels enamoraments 
i desenamoraments sobtats, els llangui- 
ments i les altres alteracions causades 
per l'amor, la retorica convencional, 
el culte barroc al peu de la dama -fins 
al punt que un cavaller deu la seva 
passió desmesurada a la simple visió 
de la punta del peu de la dama-, etc. 
El jardí ideal arnb flors, com a marc 
adequat, juntament arnb les sales de 
palau, per a les escenes d'amor, es con- 
verteix en un vulgaríssim hort arnb 
cireres, carabasses i melons. La lletja 
i poc femenina infanta de Ligúrnia, 
que, vestida d'home, va cercant el 
príncep, és la caricatura del tbpic re- 
curs de la dona disfressada d'home. El 
naufragi del príncep, en una pastera, 
acompanyat de dos mil homes, és una 
altra de les convencions parodiades. 1 
així successivament, sense oblidar la 
parbdia del llenguatge artificiós del 
Barroc. 

L'autor, una persona culta que, a més 
del teatre espanyol, coneixia el llatí 
eclesiastic, la Bíblia i la mitologia clas- 
sica, havia de ser un parlant del cata- 
1A occidental, procedent possiblement 
de la zona de transició entre Tarrago- 
na i Valencia, segons les conclusions a 
que arriba Carme Morell a partir de 
l'analisi de la llenrrua. Si la descri~ció 
geografica de l'aitor és correcta: la 
proximitat a la ciutat de Valencia, un 
centre teatral que tingué una impor- 
tancia decisiva en la formació del tea- 
tre barroc espanyol, ajudaria a explicar 
l'existencia d'una parbdia tan primeren- 
ca com aquesta, una de les primeres 
que s'hi refereixen? 

El públic a qui anava destinada l'o- 
bra havia de ser igualment un bon co- 
neixedor d'aquesta mena de comedies; 
altrament, no s'hauria pogut establir 
la complicitat necessaria entre autor i 
espectador perque la parbdia funcionas. 
¿Era La gala, pero, només el joc d'un 

3. Carme Morell centra el penode d'apogeu 
d'aquestes parodies *entre 1625 i 1680 aproxima- 
dament, coincidint amb els moments de més 
esplendor de la comedia nuevas (ps .  24-25). 

aficionat a aquest tipus de comkdies 
que volia divertir d'altres aficionats 
com el1 i divertir-se el1 mateix alhora 
i, en conseqü&ncia, l'obra seria un tri- 
but afalagador a un genere d'exit? ¿O 
era l'atac d'un enemic que volia des- 
prestigiar el genere o els teatres pri- 
vilegiats que el representaven? ¿Es va 
representar en alguna sessió privada, en 
alguna casa particular, o en alguna 
funció pública en un teatre més o 
menys improvisat o estable on es re- 
presentaven altres comedies barroques 
espanyoles? L'estat actual de la inves- 
tigació sobre i'activitat dramatica dels 
segles de decadencia no permet encara 
de donar cap resposta mínimament 
segura. 

També caldria preguntar-se com és 
que va escriure en catala una parbdia 
del teatre que usualment es feia en 
espanyol. Jo no crec gaire en la possibi- 
litat apuntada per Morell que el catala 
pogués servir, en aquest cas, per ridi- 
culitzar la llengua habitual de les co- 
medies parodiades. Abans m'inclinaria 
a pensar que, en l'elecció idiomatica, 
hi degué influir la situació general de 
diglbssia que permetia que el teatre 
burlesc -com també el teatre tradi- 
cional religiós- fos en la llengua prb- 
pia, mentre que el teatre seriós de 
temhtica profana havia de ser en espa- 
nyol. El públic de les sales comercials 
devia estar ja acostumat al genere 
burlesc en catala, grhcies als entreme- 
sos que es representaven als entreactes 
o al final de les peces serioses, perquk 
sembla que, quan la companyia o una 
part dels actors eren del país, no hi 
havia inconvenient perque l'obra curta 
fos catalana.' L'entremes cbmic venia 
a funcionar, en bona mesura, com a 
parbdia del teatre seriós, al qual acom- 
panyava i arnb el qual establia una pa- 
raklel ridícul d'una manera semblant 
a la parbdia dramatica prbpiament 
dita. Ambdós servien de contrapunt 
al teatre seriós. 

Aquesta hipotesi, per altra part, ex- 

4. Aixb encara passava durant el segle XIX: 
vid. M .  Teresa SUERO ROCA, El teatre representat 
a Barcelona de 1800 a 1830, 3 vols., tesi doctoral, 
inedita, en Filologia Romhnica (Universitat de Bar- 
celona 1984). 111, ps. 1103-1104, i les ps. on remet 
des d'aquí; i Joan MAS I VIVES, El teatre a Ma- 
llorca a l'kpoca romintica (Barcelona 1986). ps. 
151-163. 
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plicaria l'elevat percentatge de parbdies 
dins la reduida producció catalana de 
comkdies profanes del segle XVII, ja 
que La infanta Tellina i el rei Matarot i 
Los amors de MeZisendra són també 
parodies de la dramatúrgia barroca es- 
panyola. La c a n ~ ó  de l'entremh que 
acompanyava Amor, firmesa i porfia 
és una parodia de la cangó d'EZ caba- 
Zlero de Olmedo de Lope de Vega; i les 
noces de Venus i Vulck, representades, 
fent teatre dins del teatre, com a epi- 
sodi central de Lo desengany, són una 
parbdia mitolbgica. Perb a la primera 
d'aquestes dues obres de Fontanella la 
parodia només afecta la c a n ~ ó  de l'en- 
tremes, i a la segona la parbdia és 
integrada dins el marc seriós i més 
ampli de l'obra. La Com&dia del misser 
fet  miser; atribuida a Guillem Roca i 
Segui (1742-18131, si que torna a ser 
una parbdia de cap a peus, encara que 
molt posterior, i no d'un gknere en el 
seu conjunt, sinó d'una obra concreta: 
La vida es sueño de Calderón de la 
Barca. A partir de l'esquema tradicio- 
nal del vell avar que per interessos 
egoistes mira d'impedir, sense kxit, el 
casament de la filla amb el seu preten- 
dent, Roca estableix, en aquest entre- 
mks que ell anomena acomkdiaa, un pa- 
rallel burlesc entre la situació d'una 
pubilla mallorquina i la de l'hereu de 
la corona polonesa, també reclbs com 
ella pel seu pare amb la finalitat d'e- 
vitar els mals que suposadament se- 
guirien el seu alliberament. En tots 
dos casos el pare és ven~ut;  pero, fi- 
nalment, la situació es resol bé per a 
tots. Els personatges reials polonesos 
de l'obra de Calderón han quedat con- 
vertits en mossons mallorquins; i la 
problematica filosofica ha estat degra- 
dada a una altra de purament econo- 
mica, en termes de picaresca quotidia- 
na. El paral.le1 entre aquestes dues 
obres es fa evident en la mktrica, ja 
que Roca reprodueix de prop la del 
drama calderonia; perb és patent so- 
bretot en el lament que la protagonis- 
ta del text mallorquí fa a la tercera 

5. Vegeu-10 e n  u n  manuscrit de comencament 
del segle xrx, conservat a la Ciutat de Mallorca, 
Biblioteca Vivot (Can Sureda), .Miscelaneas Bar- 
beri., foIis 36-4lv.; o a I'edició que du  el títol 
ComSdia del misser miserable (Palma 1951). 

escena, a propbsit de la seva reclusió, 
estrafent el majestuós soliloqui del co- 
menGament de La vida es sueño, on 
Segismundo es queixa d'una situació 
semblant. I, més tard encara, aquest 
soliloqui seria objecte de les imita- 
cions burlesques de Josep Bernat i 
Baldovi" de Frederic Soler,? un dra- 
maturg, aquest, que va parodiar repe- 
tidament generes i obres concretes del 
teatre romantic que es feia en espa- 
nyol als Paisos Catalans, abans d'es- 
criure ell mateix drames romantics. 

En la definició i la caracterització 
de la comkdia parbdica Carme Morell 
fa servir exclusivament la bibliografia 
sobre el teatre espanyol; ja que con- 
sidera que la resta de les literatures 
europees ((van en el segle XVII per uns 
camins completament diferents dels 
que segueix la com&dia barroca es- 
panyola, de manera que les seves bi- 
bliografies respectives no aporten res 
que sigui aplicable al nostre tema, (ps. 
15-16). Tanmateix, crec que a aquest 
subgbnere li convindria un marc més 
ampli de referencies, si contrariament 
pensam que el gust per la parbdia i 
els mecanismes que empra són els ma- 
teixos a tot arreu i que el teatre barroc 
és un fenomen europeu, tot i les dife- 
rkncies nacionals que hi puguem tro- 
bar. I malgrat que Frederic Serralta, 
citat per l'editora, vulgui fer arrelar 
la comedia parbdica espanyola exclu- 
sivament en materials propis: la co- 
mBdia m e v a  i les coplas de disparates.' 
Es obvi que la comedia nueva paro- 
diada ha de ser sempre a la base de 
tota parbdia que s'hi refereixi, i és ben 
acceptable que les coplas de dispa- 
rates influissin en les seqükncies enu- 
meratives de disbarats freqüents a les 
parodies espanyoles; pero sembla ex- 

6. Vid .  El virgo de Visanteta (1845), ps. 12-14, 
i Pasctcalo y Visanteta (1861), ps. 8-10, publicats 
e n  edició facsimil dins Josep BERNAT I BALDOV~, 
Els sainets de Vicenteta (Sueca 1977); i L'agiielo 
pollastre (1859), ps. 15-17, del mateix autor, tam- 
b6 e n  edició facsímil (Sueca 1974). 

7 .  Vid .  Las píldoras d'Holloway o La pau d'Es- 
panya ([Barcelona] 1864 ), ps. 13-14. 

8. Vid .  Frederic SERRALTA, Comedia de dispa- 
rates ecuadernos Hispanoamericanos~~. núm.  311 
(1976), ps. 450-461; ro., La comedia burlesca: datos 
y orientaciones, dins Risa y sociedad en el teatro 
esparlol del siglo de oro: Actes du  3e. colloque 
(Tolosa 1980), ps. 99-125. 
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cessiu que, a partir d'aixo només, Ser- 
ralta vulgui explicar l'origen d'un sub- 
genere que trobam a totes les literatu- 
res europees des de l'antiguitat classica, 
quan era suficient que continuas una 
tradició universal de la qual la litera- 
tura espanyola també participava. 

1, en efecte, la parodia literaria 4 s  
a dir, la imitació burlesca d'una obra 
seriosa, de l'estil d'un escriptor o de 
les convencions d'un genere- és una 
forma de satira tan antiga com la li- 
teratura mateixa. Sens dubte ja existia 
abans que existís la literatura propia- 
ment dita, la literatura escrita; ja que, 
s i  l'art és imitació, res rnés facil que 
la imitació humorística de la realitat 
i de l'art mateix per mitja de l'exa- 
geració caricaturesca dels trets més so- 
bresortints. Des d'abans de la Batra- 
comiomaquia, que parodia els poemes 
epics dlHomer, fins a les parodies més 
recents del cinema, passant per la poe- 
sia trobadoresca, que ja va parodiar al- 
gunes de les mostres rnés exquisides 
del genere, per Don Quijote de Cer- 
vantes i per Joseph Andrews de Fiel- 
ding -per citar només alguns exem- 
xpqxed IuaxxoD un xad epessaaexi 
1qsa eq exnIexa1!1 e1 '-s$ueaa11ax s a ~ d  
ininterromput que afecta els generes 
més divulgats, els autors més coneguts 
i les obres de més exit de qualsevol 
epoca i literatura. Són moltíssims els 
grans escriptors que han estat objecte 
de parodies o que n'han escrites. 

Pel que fa al teatre, també cal re- 
muntar-se als orígens, ja que les hila- 
rotragedies o fabulae rhintonichae de 
l'antiguitat classica no són sinó parb- 
dies dels temes mitologics tractats pels 
tragics. Esquil, Sofocles i Eurípides 
ja foren ampliament ridiculitzats en 
forma teatral pels seus contemporanis. 
Aristofanes, el gran parodista de l'an- 
tiguitat, va aconseguir potser el seu 
nivel1 rnés alt a Les granotes, on paro- 
diava els innovadors de la tradició 
teatral, sobretot Eurípides. Plaute fou 
també un parodista exceklent. 1 el mim 
greco-roma va fer del tractament far- 
cesc dels déus i de les religions un dels 
recursos comics preferits. Amb l'apari- 
ció del cristianisme aquest mim dialo- 
gat va incloure les cerimonies de la 
nova religió entre els espectacles ridi- 
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culitzat~.~ 1 és, sens dubte, en aquesta 
forma teatral on hem d'anar a cercar 
l'enllac entre la parodia teatral de l'an- 
tiguitat classica i la medieval, ja que 
el mim dialogat no va desapareixer 
durant l'edat mitjana, sinó que conti- 
nua a la major part &Europa, gracies 
als afeccionats i a les petites compa- 
nyies itinerants." Un bon exemple de 
parodia litúrgica és la festa tradicional 
de I'episcopus puerorum que es feia a 
molts d'indrets &Europa des del segle 
XIII i que a Montserrat ha perdurat 
fins avui." Durant l'edat mitjana, entre 
les escenes comiques incloses en el 
teatre religiós, ja n'hi havia de parodi- 
ques, i els misteris mateixos, les pas- 
sions incloses, eren també parodiats.la 
Per altra part, la rarsa i l'entremes 

9. Sobre l'ús que el mim greco-roma feia de 
la parodia, vid. Allardyce NICOLL, Masks, mimes 
and miracles: Sludies in  the popular theatre 
(Londres 1931), ps. 25, 50-58, 120-122. 

10. Sobre la supervivencia del mim greco-roma, 
vid. Adolfo Federico SHACK, Historia de la lite- 
rarura y del arte dramático en España, I (Madrid 
1885), caps. i-iii; Herman REICH, Der Mimus, 2 
vols. (Berlín 1903); Edmond FARAL, Mimes fran- 
cais du XIIIe siecle: Contribution h I'histoire du 
rhéstre comique au Moyen Age (París 1910); Al- 
fonso BONILLA Y SAN MART~N, Las bacantes o del 
origen del teatro (Madrid 1921); NICOLL, Masks. 
ps. 135-213; Paul ZUMTHOR, Histoire littéraire de 
la Fraizce médiévale (VI=-XIV. siicles) (París 
1954), ps. 35-95. 

11. . l i d .  Josep ROMEU, Teatre hagiogrhfic, I 
(Barcelona 1957), 25-28; i, pel que fa a Italia, 
Vincenzo DE BARTHOLOMAEIS, Libertates decem- 
bris, dins Litteratura e cultura popolare, ed. 
d'Eliade CASALI (Bolonya 1982), ps. 176-185. Hi lia 
encara el sermó parodic, un genere amb una 
Ilaiga tradició dins les literatures occidentals. 
En catala, n'hi ha una serie, d'epoques diverses: 
el -Sermb de Bernat Metge, ed. de Marti DE RI- 
QUER, Obras de Bernat Metge (Barcelona 19591, 
ps. 1-13; el Sermó de bisbetó, del segle xv, 
ed. de RaMEu, Teatre hagiogrhfic, 11, 17-24; un 
del 165-1, valencia, ed. de M. MARQUES SEGARRA, 
Un sermón satírico del siglo XVII ,  <<Almanaque, 
Las Provincias», wc (1950), 93-96; dos de Josep 
ROBREÑO, Sermó furiós de les modes (Barcelona 
s.d.) i Sermó de la mormoració (Barcelona s.d.). 
Hi ha, a rnés els continguts dins rondalles (cf.  
Guillem ROCA I REus i altres, Poema satiric con- 
tra el vici i mala costum del beure, ed. de J. 
VIUAL ALCOVER [Palma de Mallorca 19731, p. 45) 
i entremeses (vid. Antoni SERRA CAMPINS, El 
teatre burlesc mallorquí, 1701-1850 [Barcelona. 
19871, cap. IV, apartat iv); i tants d'altres que 
mai no han estat escrits, com uns que jo vaig 
veure representar improvisadament en el medi 
rural mallorquí vers el 1960, juntament amb con- 
fessions tarnbé parodiques. 

12. Vid. Roman JAKOBSON, 11 mistero parodis- 
tic0 medievale, dins Premesse di storia letteraria, 
slava (Mila 1975), ps. 201-231). 



han persistit des de l'edat mitjana en 
l'ús de la parodia. En els entremesos 
catalans dels segles XVIII i XIX, una 
part dels quals són versions d'obres 
molt rnés antigues, trobam imitacions 
burlesques de tota mena: d'altres obres 
literaries i teatrals, del llatí eclesiastic, 
de l'espanyol dels militars, del llen- 
guatge científic i erudit de metges, ju- 
ristes i altra gent docta, de testaments, 
de cartes, de dissertacions academi- 
ques, de sermons, de lletanies i altres 
oracions, de la retbrica sentimental di- 
vulgada per la literatura, e t ~ . ' ~  

El gust del Barroc per la satira com- 
porta un increment de la parodia lite- 
raria, especialment notable arreu d'Eu- 
ropa a partir de la segona meitat del 
segle XVII. L'obra de Shakespeare ja 
en conté alguns exemples, corn els 
amors de Píram i Tisbe, representats 
corn un interludi al final d'A midsum- 
mer night's dream (1596). A Anglaterra, 
perb, el genere trob2 el seu arquetipus 
a The rehearsal (1665), del duc de Buc- 
kingham, que parodia la tragedia he- 
roica a la manera de Dryden, saturada 
de retbrica i de conflictes entre amor 
i honor; si bé l'exemple rnés conegut 
és potser The beggar's opera (1728), de 
John Gay, que satiritza les operes ita- 
lianes. A Franca, Corneille i Racine, so- 
bretot, foren molt parodiats. En són 
exemples La Folle querelle ou La Criti- 
que dlAndromaque (l668), de Sublingny, 
i Tite et Titus ou Les Bérénices (1673), 
anbnima, i les nombroses parodies de 
Le Cid. 1 durant el segle XVIII el gust 
per la parodia teatral degué anar en 
augment, perque només a Franca se 
n'han comptades rnés de set-centes." 

Per tot aixo, extensible, en línies ge- 
neral~, a la resta d'Europa, la teoria 
de Frederic Serralta relativa a les ar- 
rels de la comedia parodica espanyola 
sembla ella mateixa una parodia de 
certes teories degudes a altres hispa- 
nistes, segons les quals la literatura 
espanyola seria quelcom de tan especial 
que rebria vida i s'alimentaria només 
d'ella mateixa, sense necessitat d'in- 
flukncies alienes ni de tradicions com- 

13. Vid.  SERRA, El teatre burlesc, cap. N ,  ap. 
iii-iv. 

14. Vid .  Valleria BELT GRANNIS, Dramatic pa- 
rody in eighteen century France (Nova York 
1931), ps. 1-2. 

partides. Com aquella d'Eugenio Asen- 
sio (i cit aquest exemple per no sortir 
del camp del teatre burlesc), que fa 
de l'entremes un genere exclusivament 
espanyol, aparegut el segle XVI, des- 
vinculat de qualsevol forma dramatica 
estrangera, l'iínic que arriba a adqui- 
rir dignitat de genere literari totalment 
independent i amb tradició prbpia;16 
tot i que l'entremes, hereu directe del 
mim dialogat greco-roma, és un genere 
no exclusiu de cap literatura nacional, 
que sota noms diversos s'ha donat en 
totes les literatures occidentals des de 
l'edat mitjana i que repeteix, en Ilen- 
gües diverses i en epoques successives, 
arguments, personatges, situacions, mo- 
tius i recursos cbmics sota una forma 
dramatica d'extensió, estructura i in- 
tenció identiques. 

Seguint la bibliografia sobre el teatre 
espanyol, el subgenere al qual pertany 
La gala esta en son punt és designat 
corn a «comedia burlesca», un nom del 
tot correcte, perb que no té en catala, 
corn ja assenyala la mateixa editora, 
una tradició establerta, corn hi ha en 
espanyol, que el faci preferible al de 
«comedia parodican, molt rnés precís, 
ja que «hi pot haver comedies burles- 
ques que no siguin parodiques)) (p. 26). 
Així doncs, potser les hauríem de desig- 
nar «comedies parbdiques)), quan el 
que volem destacar és, precisament, el 
que tenen d'imitació burlesca d'altres 
obres literaries i reservar l'adjectiu 
«burlesc» per a tot el teatre comic que 
posa en joc les diverses formes de 
burla, siguin o no parodiques. Sota 
aquesta denominació més amplia hi 
cabria igualment la comedia parodica, 
pero també altres generes corn l'en- 
tremes, que, a rnés de fer servir la 
parodia lingüística i literaria corn un 
dels seus recursos preferits, sol tenir 
de nucli argumenta1 una burla de la 
qual és víctima el protagonista. Si do- 
nivem la preferencia al qualificatiu 
«parodica», per altra part, no faríem 
sinó el mateix que fan, entre d'altres, la 
crítica alemanya, la francesa i la ita- 
liana, per exemple. La crítica anglesa 
fa servir tots dos termes, pero amb una 
certa especialització en el seu ús: bur- 

15. Eugenio ASENSIO, Itinerario del entremés 
desde Lope de  Rueda a Quiñones de Benavente 
(Madrid 1971). especialment ps. 15-62. 

Notes i ressenycs 



lesque, referit a la parodia d'un genere 
(aquest seria el cas de La gala esta 
en son punt), i parody, a la parodia 
d'un autor o d'una obra concreta; sen- 
se, pero, que a la practica, aquests dos 
camps semantics quedin sempre ben 
delimitats.16 

Deixant de banda, pero, matisacions 
sense gaire importancia, cal dir que 
el treball de Carme More11 no és només 
molt útil i interessant. sinó també un 

16. Sobre I'ús que dels dos mots fan aques- 
tes llengües, vid., per exemple, Enciclopedia dello 
spettncolo (Roma 1954-1962), 1, ps. 1366-1372, s.v. 
aburlesque*, i V I I ,  ps. 1689-1700, S.V. aparodian; 
Phyllis HARTNOLL (ed.), The O.qford companion to 
the theatre (Londres 1976). ps. 140-142. s.v. ubur- 
lesquev; Alex PREMINGER (ed.), Princeton ency- 
clopedia o f  poetry and poetics (Princeton 1972). 
ps. 85-89, s.v. aburquesque~, i ps. 600-602, S.V. 
cparody B. 

treball ben fet que s'inscriu dins la 
tan necesaria redescoberta actual del 
Barroc catala. Només quan hagim in- 
ventariat tots els textos del període 
de la Decadencia i disposem d'edicions 
i estudis de tots aquells que tinguin 
algun interks literari o filologic, po- 
drem fer-ne la historia amb un mínim 
de garanties. Són treballs com aquest, 
doncs, i com d'altres que hi ha en curs, 
que ens faran revisar aquest període 
encara tan mal conegut i n'enriquiran 
la visió que en tenim, tot i que difícil- 
ment crec que podran negar, com sap 
prou bé aquesta jove investigadora, 
l'existkncia d'una davallada de la quan- 
titat i la qualitat de les manifestacions 
literries catalanes dels segles XVI, XVII i 

«La Dona Catalana»: una proposta de literatura popular, per Elisabet Nualart, 
Eulalia Trius i Mane1 Xicota 

Zntroducció 

En la diversitat editorial i cultural 
dels anys 20-30' i paraklelament a les 
cofleccions de novel.la rosa d'aquell 
moment, apareix, el 9 d'octubre de 
1925, la revista «La Dona Catalana». 
Subtitulada «Revista de Modes i de 
la Llar», surt amb periodicitat setma- 
nal fins a finals del desembre de 1938, 
amb un total de 684 números. El seu 
format és de 31,5x22 cm, conté nom- 
broses iflustracions a dos colors i fo- 
tografies i edita també novebles de 
fulletó. 

L'interhs de la revista és eminent- 
ment sociologic, i és per aixb que 
aquest artide no vol ser altra cosa que 
un recull de dades i de documentació 
que testimonii l'existkncia, la ideologia 
i la funció que acomplí «La Dona Ca- 
talana~ com a producte cultural d'una 
determinada societat. 

1. Vid. J. MOJAS, La cultura catalana i la seva 
estratificacid, dins Reflexions crítiques sobre la 
cultura catalana (Barcelona 1983). on estudia i 
classifica la diversitat de la cultura catalana d'a- 
quests anys. 

La revista es presenta com un acom- 
plement de la vida casolana» que 
compagina utilitat i distracció: «Ja era 
hora que la dona catalana tingués la 
seva revista, complement de la vida 
casolana, amiga fidel del fogar, reno- 
velladora de les habilitats de la mes- 
tressa de casa, una revista on es mes- 
clés co que és sempre útil - e 1  co- 
neixement de la moda en l'abillament, 
en el confort, en l'estktica subtil de 
la intimitat, que és la més dificil d'a- 
prendre- i co que és dolc -la novel.la, 
el cine, la música, l'esdeveniment cu- 
riós, la visió dels racons més bells de 
la terra nostrada.)?' 

A més, el primer número és encap- 
calat per una salutació de Josep M. 
Folch i Torres que s'anira repetint en 
totes les portades, on s'exalcen, amb 
un reguitzell de topics, les virtuts de 
les dones de Catalunya: aSabeu que 
la dona catalana ha estat sempre la 
més fidel guardadora de la nostra fe 
i de les nostres tradicions terrals, sa- 
beu que són les vostres virtuds ra- 

2. aLa Dona Catalana*, núm. 1 (9-x-1925). 

Els Marges, 37. 1987 


