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LA RENOVACIÓ  TEATRAL DES DE LA POSTGUERRA FINS ELS ANYS 70 

 
Després de la Guerra Civil i amb la implantació del règim franquista, el teatre en 

llengua catalana va ser prohibit dels escenaris professionals i va viure absolutament 
desconnectat del teatre innovador europeu i nord-americà fins el final de la Segona Guerra 
Mundial. A partir de 1946, el teatre català va reprendre les seues activitats amb els models i 
les formes tradicionals del repertori de preguerra. 

Josep Maria de Sagarra va plantejar en La fortuna de Sílvia((1947) i en Galatea (1948) 
conflictes de tipus moral, en què la guerra europea actua com a desencadenant del 
desenvolupament psicològic dels personatges. Aquesta proposta de renovació va ser 
desestimada per la crítica i el públic i va retornar a les formes dramàtiques del passat com les 
comèdies de costums. El gran èxit de Sagarra en aquella época es va produir amb La ferida 
lluminosa (1954), obra escrita en prosa que tractava la hipocresia religiosa, el pecat i el perdó 
cristià des d’una perspectiva sentimental i lacrimògena. 

Al llarg de la segona meitat dels anys cinquanta i la primeria dels seixanta, la renovació 
va provenir de fronts i plataformes diferenciats dels estrictament professionals o comercials. 
Cal esmentar, en primer lloc, les aportacions de textos teatrals d’alguns escriptors com Josep 
Palau i Fabre o Llorenç Villalonga. En segon lloc, es van fundar plataformes teatrals creades 
al marge de l’escena professional com l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB) i l’Escola 
d’Art Dramàtic Adrià Gual. L’ADB es va crear amb l’objectiu de tornar a connectar el teatre 
català amb els corrents dominants de la literatura europea contemporània. A més, va afavorir 
la promoció o descoberta de Joan Oliver, Salvador Espriu, Joan Brossa, Manuel de Pedrolo o 
Baltasar Porcel. 

L’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, va promoure una nova concepció professional 
relacionada amb Brecht i el teatre épic. A més, va afavorir el naixement i el desenvolupament 
posterior del teatre independent. 

Una altra instància que va contribuir a renovar el teatre català va ser la creació del 
premi Josep Maria de Sagarra que va servir, junt a altres premis, de plataforma als 
dramaturgs joves. Així, Una vella coneguda olor, de Josep M. Benet i Jornet, o El retaule del 
flautista, de Jordi Teixidor. 

A la fi dels anys seixanta van tenir lloc uns canvis en la concepció del fenomen teatral, 
es va produir un protagonisme dels directors en detriment dels autors, i de l’expressió 
corporal i de la imatge en detriment de la paraula. Hi havia una tendència per l’espectacle, el 
concepte d’espai escènic substituïa els decorats. Un teatre que altera el concepte tradicional 
d’espai teatral i de la separació entre actors i públic, amb la qual cosa es donarà lloc a un 
conreu del denominat teatre de carrer, destinat a espai no específicament teatrals, amb un 
fort component visual, musical i de participació dels espectadors. 

Hi va haver un seguit de grups que van protagonitzar més directament la renovació del 
panorama teatral. Els Joglars van ser seguits de Els Comediants que han estat un dels grups 
més innovadors per la seua concepció d’un teatre basat en la festa. Dagoll-Dagom, van 
muntar Antaviana, sobre textos de Pere Calders i després una sèrie d’experiències de teatre 
musical. 

El desenvolupament del teatre al País Valencià ha estat relacionat de manera molt 
directa amb la intervenció dels germans Rodolf Sirera i Josep Lluís Sirera. Els germans 
juntament amb Juli Leal, entre altres, van intervenir directament en el Manifest del Teatre 
Valencià que  va publicar el diari Levante el 5 de febrer de 1974. S’hi reivindicava la necessitat 
d’un teatre actual, que tinguera present la lectura històrica de la tradició, la incorporació 



d’autors clàssics i contemporanis universals, la normalització del llenguatge, i l’obtenció d’un 
suport econòmic i social ampli. 

El teatre de Rodolf Sirera s’ha caracteritzat per una estructura molt formal, i per la 
incorporació d’elements i recursos expressius provinents d’altres mitjans de comunicació i 
d’altres tradicions teatrals. En són exemples L’assassinat del doctor Moraleda (1978), El brunzir 
de les abelles (1976), El còlera dels déus (1979). Per damunt de tot, Sirera ha demostrat un interés 
constant per la reflexió sobre el teatre, com en El verí del teatre. 

Per tancar aquesta dècada dels 70, cal anomenar un altre dramaturg valencià destacat 
és Manuel Molins. Des de 1978 va començar a publicar algunes de les obres que havia escrit 
alo grup de teatre independent Teatre Club 49, com Dansa del vetlatori (1978) i Quatre històries 
d’amor per a la reina Germana (1981), que formen part d’un conjunt de set obres destinades a 
reflexionar sobre la història dels valencians.  


