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1. In memoriam 

Mariano Planells Segura, mort a principis d'enguany, fou un ciutadà local 
que no necessita presentació entre la gent del poble, i molt menys en aquesta 
publicació, que va recollir, amb joia i profusió, bona part de les seues memòries 
i escrits. Home socialment actiu i compromés (fou regidor de l'Ajuntament 
d'Alaquàs), i veí inquiet, no era senzill que la seua persona passara desaperce-
buda entre una població relativament menuda com era l'Alaquàs que el va veure 
i conéixer en el seu esplendor "messiànic", allà pels confins dels començaments 
de la segona part d'aquest segle que ja agonitza. Fortament vinculat a la parrò-
quia de l'Assumpció, treballà en l'Acció Catòlica que impulsava D. Antonio 
Sancho, i era membre destacat de l'Adoració Nocturna; així mateix, i gràcies al 
seu esperit festiu, fou clavari en nombroses ocasions i organitzà les festes a sant 
Roc, sant Miquel, la Mare de Déu del Rosari, sant Hipòlit i el santíssim Crist de 
la Bona Mort. També estava lligat a l'Escola Parroquial, de manera que participà 
activament en la creació i construcció de la filial de l'Institut Lluís Vives, hui 
col·legi Mare de Déu de l'Olivar I. Tot i que, per causa de la seua avançada edat, 
aquests darrers anys es trobava més desconnectat de l'activitat social d'Alaquàs, 
sabé trobar en les pàgines dels Quaderns d'Investigació el lloc des del qual con-
tinuar servint el poble, ara oferint per a tots els lectors i habitants els seus 
records locals d'infantesa i juventut. I crec que això tots hem d'agrair-li-ho. Jo 
mateix vaig tenir l'oportunitat de conéixer-lo i de llegir-lo gràcies a la nostra 
benvolguda publicació. I com jo, segur que molta gent més ha pogut enriquir-se 
i dibuixar el passat del seu poble gràcies als seus escrits, a les seues tímides però 
segures i germinades, viscudes memòries. 

Ell ens ha recordat moltes de les persones —dels noms i dels malnoms, per-
què aquests darrers són els vertaders noms populars i a ell, precisament, li 
devem un compendi impagable sobre els malnoms d'Alaquàs— que han prota-
gonitzat la història contemporània del nostre poble, de les corporacions i agrupa-
cions que l'han estructurat i fonamentat. També les tradicions i les inquietuds, i 
sempre ho ha fet des del record sincer i l'aportació humil que no intenta sinó 
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recuperar el nom dels fets i de les coses. I a més, i això també és ben important, 
ho ha fet amb una opció lingüística molt clara: ha decidit relatar-nos, quasi 
exclusivament, el seu record en valencià, en la mateixa llengua que el guardava. 
En la llengua del poble. És ben lloable, perquè és exemple manifest per a tots, 
que una persona alfabetitzada en castellà —com en aquella època no podia ser 
d'una altra manera—, decidisca, a l'hora d'escriure part del seu propi passat i 
del del seu poble, expressar-se en la seua llengua materna, quan allò més fàcil 
hauria estat fer-ho en castellà, llengua que semblava de cultura i prestigi social 
durant molts anys ací, a València. 

Em sembla oportú aplegar i recordar, en aquest xicotet homenatge que a 
títol pòstum el poble d'Alaquàs li fa, quins han estat els títols dels seus articles 
de "memòria" ("Història Oral", ho denominen amb molt d'encert els editors de 
Quaderns), i l'any i lloc on han estat publicats: 

— "Els malnoms d'Alaquàs (I)", Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 
1991, pp. 127-130. 

— "El sindicato de agricultores de Alaquàs, comentario y estatutos", Qua-
derns d'Investigació d'Alaquàs, 1991, pp. 69-70. 

— "Tramvies de cavalls (1898)", Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 
1991, p. 133. 

— "Les parades del tramvia", Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 1991, 
pp. 133-134. 

— "Fa 50 anys", Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 1991, pp. 135-136. 

— "Profesores y discípulos en Alaquàs, desde 1900 hasta hoy", Quaderns 
d'Investigació d'Alaquàs, 1992, pp. 123-127. 

— "En el homenaje a D. Antonio Sancho", D. Antonio Sancho, 50 anys de 
presència en el poble d'Alaquàs, monogràfic núm. 1, Quaderns d'Investigació 
d'Alaquàs, gener 1993, pp. 44-46. 

— "Del campeonat de truc Unión Musical de 1946", Quaderns d'Investiga-
ció d'Alaquàs, 1993, pp. 160-165. 

— "Malnoms", Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 1993, pp. 166-167. 

— "L'origen de la Penya", Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 1994, pp. 
132-133. També publicat a El Periòdic d'Alaquàs, núm. 2, octubre 1994, p. 9. 

El llistat és suficientment significatiu, i parla per si sol. Com podem com-
provar, sempre temes locals i populars. Als que encara no vos heu llegit aquests 
documents, no puc sinó aconsellar-vos que ho feu i que jutgeu la tasca per vosal-
tres mateixos. 

Però també cal dir que no només queda reduïda a aquests meritoris articles 
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la producció escrita d'aquest descendent de venerable família, «nét de Mariano 
"el tartanero", besnét del tio "Marianico", fill, per part de pare, de Pepe "el Can-
yao", de Torrent, i, per part de mare, de Virtudes, la del "Camí Nou"»1, com ell 
es va definir. També té, però, obra de creació. Segons sembla, escrivia composi-
cions poètiques, i part d'aquesta producció (ara com ara desconeguda) ha estat 
publicada per Quaderns d'Investigació2. Dissortadament, només hi ha referèn-
cies vagues i sempre degudes a una vacil·lant informació. En el cas que comen-
tem, es tracta d'un versets —"dècimes"— que es varen compondre amb motiu 
del campionat de truc celebrat a la Unió Musical el 1946 i en el qual, com ell 
declara, "per ser «poeta» per afició tinguí molta part". Vegem que tal ho feia: 

El pulcre i el gran maestro 
no han quedat a gran altura 
p 'a estar en el séptim puesto 
no cal tanta floritura. 
Estudiant hasta el caràcter 

de tots els participants 
no s'ha vist una parella 
que siguen més xabacans. 

Feen senyes en els peus 
p'a traure més rendiment 
total, per a última hora, 
quedar molt lluny del primer3. 

A banda d'això, ací mateix el col·lectiu de Quaderns vol donar a conéixer 
una peça teatral confeccionada per a ús local que el mateix Mariano Planells 
escrigué en 1947, quan era clavari del Santíssim Crist de la Bona Mort, i amb la 
finalitat que el grup de clavaris d'aquell any la representara i amb això traguera 
diners per a la preparació i celebració dels actes que acompanyen les nostres fes-
tes locals i, més concretament, el dia dedicat al Crist. L'obra es titula "La Sor-
presa" i està escrita en valencià. Jo, a banda de tenir-ne cura de l'edició que ara 
vos oferim, m'he permés la gosadia d'emmarcar-la, succintament, dins del con-

1 PLANELLS SEGURA, Marià, "Els malnoms d'Alaquàs (I)", Quaderns d'Investigació d'Ala-
quàs, 1991, p. 127. 

2 PLANELLS SEGURA, Mariano, "Del campeonat de truc Unión Musical de 1946", Quaderns 
d'Investigació d'Alaquàs, 1993, pp. 160-165. 

3 Íbidem, p. 163. 
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text local i literari en què fou escrita. I si, a pesar de la bona voluntat que em 
guia, he comés alguna errada, espere que em sàpia perdonar el senyor Mariano i 
tots vosaltres en el seu nom. 

2. Teatre valencià de postguerra 

El teatre, la representació, sempre ha estat una constant de les manifesta
cions culturals i lúdiques dels nostres pobles. D'ençà de la segona meitat del 
segle passat, concretament, el teatre, tal i com el concebem hui, ha jugat un 
paper cabdal com a entreteniment de les societats humanes d'arreu de la cris-
tiandat en general, i de la valenciana en particular. Representacions i manifesta-
cions teatrals de tota mena, se'n coneixen des de l'època clàssica i en els nostres 
dies encara trobem recialles de teatre medieval, de manera que quasi podríem dir 
que es tracta d'una activitat cultural consubstancialment unida a la vida humana, 
a la vivència diària i quotidiana. No es tracta, però, de fer-ne un repàs tan extens 
ara. Tan sols crec convenient recordar aquesta evidència per a fer notar que és 
lògic i normal, i fins a cert punt necessari, que una comunitat humana produïsca 
i represente obres de teatre, ni que siguen menors (o, per usar un mot modern, 
alternatives). I això perquè del que es tracta ara és de recordar i "actualitzar" (fer 
actual) una peça teatral escrita i inspirada ací, a Alaquàs, al nostre poble. I amb 
ella al seu autor i protagonista. 

En parlar de teatre valencià, però, haurem de parlar, inevitablement, de 
"sainet", de peça curta i jocosa en clau d'humor. Podríem dir sense por a l'equí-
voc que a les terres valencianes un dels grans introductors de la dramatúrgia 
moderna és Josep Bernat i Baldoví (1809-1864), autor natural de Sueca a qui 
devem el primers i més reeixits sainets. Després, el consolidador d'aquest 
gènere, aquell que el portà a les seues màximes conseqüències, serà Eduard 
Escalante (1834-1895)4. A partir d'aquests dos dramaturgs del segle passat, 
podríem dir-ne emblemàtics, s'aferma a València un tipus de teatre específic que 
serà denominat, genèricament, "sainet" i que es materialitzarà en múltiples deri-
vacions: sainet quasi-sainet, sainet crític, sainet-buf, «joguet», «joguet faller», 
«apropósito», caricatura, «peça valenciana»...5. El seu esplendor i ressò seran 
tals que les reminiscències d'aquest gènere teatral han arribat fins als nostres 
dies. I continuen amb certa vigència. 

4 Vegeu SANCHIS GUARNER, Manuel, Els inicis del teatre valencià modern 1845-1874, 
I.F.V., València, 1980. Pel que fa a Eduard Escalante, vegeu la monografia que li ha dedicat SAÓ, 
monogràfics 24, València, 1995. 

5 I molts d'altres. Vegeu l'apartat dedicat al «teatre» del llibre de SIMBOR, Vicent, Els Fona-
ments de la literatura contemporània al País Valencià (1900-1939), I.F.V.-P.A.M., Barcelona, 1988, 
p. 66 i següents. 
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Resultarà convenient, tanmateix, que busquem una definició que ens deli-
mite aquest tipus de composició literària dedicada a l'escenificació. Segons Biel 
Sansano, "cal entendre el sainet com a una obra menor, en un acte escènic o de 
duració semblant —al voltant de 30 minuts—, de caràcter intrascendent i de to 
humorístic, amb una trama simple"6. Pareix evident que es tractarà d'un model 
teatral populista, escrit per a divertiment i representació del poble, i que aquest 
condicionament el limita i li impedeix qualsevol tipus de complicació argumen-
tal i dramàtica7. Si més no, però, permetrà que durant els anys de la postguerra 
continue viu l'ús públic de la nostra llengua als escenaris dramàtics valencians. 
De fet, bé siga per ignorància bé per indolència, el temps ens ha demostrat com 
a València sempre hi ha hagut un tipus de públic —majoritari— que s'ha trobat 
a gust i satisfet amb aquest tipus de representacions i que a la vegada ha rebutjat 
qualsevol intent de realitzar un teatre valencià de més alta volada. 

És dins del tipus de teatre que se'n deriva del sainet i de les seues múltiples 
variants que cal incloure la peça teatral de Mariano Planells escrita el 1947, 
aquella que ací ens ocupa. El teatre escrit en valencià, ja ho hem vist, al llarg de 
més de cent anys ha mantingut, majoritàriament, un caire humorístic i informal, 
mentre que el teatre amb pretensions cultistes ha estat reservat per a l'idioma 
castellà; cosa que ha provocat, en el cas valencià, un desajustament d'estils i una 
uniformitat temàtica i argumental. Es tracta d'una manifestació anacrònica 
patent al llarg de tot el segle, deguda, en bona mesura, a la represió i el procés 
d'anorreament que la llengua dels valencians va sofrir durant els anys del fran-
quisme. Després de la finalització de la guerra civil, hom no pot parlar de verita-
ble teatre valencià fins a mitjans de la dècada dels anys quaranta, tot i que el 
1943 ja s'havia produït algun intent a Castelló de la Plana. Tanmateix, i donades 
les circumstàncies lingüístiques i literàries adverses, hom tornà al model saine-
tístic i foren escassos —per inviables— els intents de renovació i actualització. 

Molts autors han de començar la postguerra amb estrenes d'obres castella-
nes. La situació social és clarament contrària per al teatre fet en valencià i només 
es permeten, en la pròpia llengua, representacions jocoses i lliures de qualsevol 

6° SANSANO, Biel, "El teatre menor valencià: el sainet", dins SAÓ, monogràfics 24,... p. 15. 
7' Molt més crític amb aquest model teatral s'ha mostrat Francesc Pérez i Moragon, qui afirma: 

"Allò que generalment s'anomena teatre valencià és un subgènere que té les arrels en el sainet d'èxit 
del XIX; lingüísticament és més aviat pobre, castellanitzant o bilingüe; ideològicament, hi sol domi-
nar una tendència conservadora; escènicament, hi és freqüent la manca d'imaginació. La major part 
de les vegades adopta la forma de peces curtes, humorístiques i/o moralitzadores, d'ambient rural o 
menestral, desdibuixat, sovint reduït a tristos tòpics. Els autors, de vegades també actors, són 
d'extracció social popular, amb un minso bagatge cultural, que s'han trobat encara més agafats per 
l'escarransit ambient que la cultura catalana ha mantingut al país en cadascun dels moments 
d'existència d'aquest teatre", PÉREZ I MORAGON, Francesc, "Teatre en català a València durant 
el franquisme: crisi d'un model escènic", dins Caplletra 14, València, primavera 1993, p. 59. 
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sospita. Això provoca que el públic acabe associant teatre valencià amb teatre 
humorístic i de baixa qualitat, només apte per a fer riure: "el teatre valencià ha 
esdevingut simplement teatre popular i, a mesura que avançava la castellanitza-
ció de la societat, envigorida a la postguerra, teatre de poble. El sainet conti-
nuava fidel en essència a un model i a uns recursos ja vells i rebregats"8. Tanma-
teix, era el retorn al teatre popular, al sainet, l'única eixida que li quedava al tea-
tre valencià, i calia aprofitar-la. 

Els intents renovadors haurien d'esperar "els canvis estructurals de la socie-
tat valenciana", canvis polítics, socials i culturals que exigiren un teatre de més 
alta volada i en valencià. Començarien a la dècada dels anys cinquanta de la mà, 
entre altres, del Teatre Estudi de Lo Rat Penat9, el qual jugà un paper cabdal per 
a la societat valenciana, i d'autors com ara Martí Domínguez i Francesc de Paula 
Burguera10. 

No cal deixar de banda, però, les representacions de miracles vicentins, les 
primeres que pel seu caire hagiogràfic i religiós va permetre la censura. Tot i 
que es limitaven a una sola escenificació anual, no cal oblidar la importància que 
tenien i que, de més a més, amb el temps assoliren, ja que "el que inicialment 
havia estat una mostra popular al voltant de la manifestació tradicional, poste-
riorment esdevingué tota una producció religiosa interessant al llarg dels anys de 
postguerra"11. 

Poca cosa més trobem a les primeries del franquisme. El panorama teatral 
valencià, per dir-ho clar, és poc més que desolador; i tota aportació, per menuda 
que siga, és vàlida, perquè ajuda a solidificar el difícil camí de la represa. 

3. El "Patronato de la Juventud Católica" 

La postguerra d'Alaquàs està marcada, entre altres moltes coses, pel teatre. 
Es pot dir que pràcticament l'endemà de finalitzar la guerra civil, al recer de 
l'Església de l'Assumpció fou creada, sota l'auspici de l'aleshores rector parro-
quial (i poeta benefactor) Josep Pla Ferris, i de Josep Laborda "Bocadolça", que 
feia les funcions de direcció, una agrupació teatral anomenada "Grupo Parro-

8 CARBÓ, Ferran i SIMBOR, Vicent, La recuperació literària en la postguerra valenciana 
(1939-1972), I.F.V.-P.A.M., València/Barcelona 1993, p. 141. A aquest mateix llibre trobareu una 
visió panoràmica del moviment teatral valencià durant tota la postguerra. 

9 Vegeu l'estudi que en fan FELIPE, M. A., REQUENA, S., i LACOBA, J. M., a "El Teatre 
Estudi de Lo Rat-Penat", dins Caplletra 14, València, primavera 1993, pp. 67-76. 

10 Trobareu la crònica i el repertori —quasibé exhaustiu— d'obres de teatre representades 
durant aquest període a: PÉREZ IMORAGON, Francesc, op. cit., pp. 49-66. 

11 CARBÓ, Ferran, i SIMBOR, Vicent, op. cit., p. 144. 
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quial" i que prompte passaria a denominar-se "Patronato de la Juventud Cató-
lica". Aquest grup serà l'embrió de tot el moviment i activitat teatral que s'ha 
desenvolupat al poble d'Alaquàs en els darrers cinquanta anys i que ha arribat 
fins als nostres dies. Les seues primeres accions, iniciats els anys 40, se centra-
ren en la realització d'obres benèfiques per a subvencionar la restauració del 
temple parroquial12. 

La veritat és que la tradició ja hi era sembrada, entre el poble. En intentar 
cercar els arrels teatrals d'Alaquàs trobem notícies que ens remunten a principis 
de segle, concretament als anys 1915-16, i que ens indiquen que durant aquests 
anys ja es representaven, en cases particulars, els típics i ancestrals "Col·loquis" 
valencians, concretament al carrer de sant Jeroni13. Així mateix, ja per aquestes 
dates també havien assolit cert ressò i fermesa les representacions dels Betlems, 
típiques obres nadalenques que congregaven molta espectació i on es veien 
implicades gran quantitat de persones i xiquets de la localitat14. 

La guerra civil, tot i significar un enorme daltabaix per a la vida social del 
poble, no truncà aquesta vocació teatral que des d'anys enrere vivia Alaquàs. Pel 
gener del 1943, i una vegada ja consolidat el "Patronato de la Juventud Cató-
lica", passà a fer-se'n càrrec D. Antonio Sancho, que per aquell moment havia 
arribat al poble per a substituir l'anterior rector, D. Josep Pla. A propòsit 
d'aquests primers moments, i de l'arribada de D. Antonio, val la pena de repro-
duir les paraules de Maria Esteve, membre d'aquella corporació teatral: "Estába-
mos funcionando unos dos años cuando vino a sustituir a D. José Pla D. Antonio 
Sancho Bueno, del que se podia decir como del César: vino, vio y nos ganó, no 
digo que nos venció porque no había ninguna lucha, sinó que desde el primer día 
en que tomamos el acuerdo de visitarle para saludarle y ofrecernos como colabo-
radores, tal como lo veníamos haciendo por medio del Teatro, descubrimos con 
gran alegria que no sólo aceptaba nuestra ayuda, sinó que, como gran aficionado 

12 El treball que més informació ens dóna al voltant de l'activitat teatral local d'aquests primers 
anys i de pràcticament tota la postguerra fins als nostres dies, és degut a: ALABAU, Juan, "Teatro de 
la postguerra", Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 1988, pp. 117-136. També resulta ben útil, però, 
per a reconstruir aquests primers moments d'inici teatral, la nota de: ESTEVE, Maria, "jGracias D. 
Antonio!", dins D. Antonio Sancho, 50 anys de presència en el poble d'Alaquàs, monogràfic núm. 1, 
Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, gener 1993, pp. 13-16. En aquests treballs trobareu un llarg 
elenc, completíssim, de noms d'actors i col·laboradors teatrals, elenc que jo ací m'estalvie. 

13 Vegeu la nota informativa de: ESTEVE, Maria, "El teatro en Alaquàs antes de la guerra 
civil", Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 1993, pp. 159-160. 

14 Per a una explicació dels Betlems, vegeu: SANCHO BUENO, Antonio, "Los Belenes, 
¿como eran?", Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 1987, pp. 67-69; i dins d'aquest mateix volum: 
SORIANO BESSÓ, Josep M., "Les representacions [de Betlems] abans de la guerra civil", pp. 70-
79, on trobareu gran quantitat de dades al voltant dels directors, llocs de representació, obres i intèr-
prets; i també diversos testimonis personals. 
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al Teatro que siempre ha sido, nos ofreció su ayuda y colaboración como lo hizo 
durante muchos años. Su aportación al grupo nos sirvió de una ayuda moral 
enorme, por cuanto si bien D. José Pla no nos puso impedimentos, tampoco le 
veíamos mucho por el Teatro; por eso ver a D. Antonio, cuando sus obligaciones 
no se lo impedían, acudir a los ensayos como uno más, y, si las circunstancias lo 
pedían, bajar a la concha para hacer de apuntador"15. D. Antonio, amb l'ajut del 
seu vicari D. Vicent Lis, continuava i consolidava el grup teatral ja format i les 
paraules dels qui varen viure el moment no poden ser sinó d'agraïment16. 

Les representacions es feien en un local que hi havia al carrer sant Hipòlit, 
propietat de Salvador Tàrrega, i que per les seues reduïdes dimensions —i potser 
també per un toc de familiaritat— era anomenat "el Teatret". A poc a poc, i a 
mesura que es reafermava el grup, el saló anà experimentant millores tècniques 
a la vegada que prenia nom i certa volada popular, de manera que, per extensió, 
el carrer sant Hipòlit —on tenia seu el grup— passà a denominar-se carrer "del 
Teatret", i encara hui hi ha gent que amb aquest nom el recorda. Les primeres 
representacions foren de peces teatrals curtes, els consabuts sainets que, amb el 
temps, s'anaren mesclant amb d'altres funcions més pròpiament musicals, com 
ara les sarsueles que cada vegada prenien major protagonisme. Val a dir que les 
escenificacions teatrals a la postguerra anaven estretament lligades als especta-
cles musicals i que potser fou en les obres de sarsuela de regust típicament cas-
tellà ("La del manojo de rosas" i "El jorobado", entre altres), emparades sota els 
auspicis de la censura i el poder central, on s'hi va trobar la combinació més 
adequada. 

Durant aquest temps també hi tenien cita rigorosa, cada any, les representa-
cions dels Betlems nadalencs i de les Passions de Setmana Santa17. Aquestes 
escenificacions, donades les seues característiques, resulten especialment impor-
tants i significatives perquè congregaven pràcticament la totalitat del poble; una 
bona quantitat de gent s'hi veia, de colp i volta, protagonitzant el paper d'actor 

15 ESTEVE, Maria, "¡Gracias D. Antonio!",... pp. 13-14. 
16 "El largo período que [D. Antonio Sancho] lo frecuentó e impulsó juntamente con D. Vicente 

Lis, de grata memoria, parece ser que actuó como "uno más". Aquel Teatret fue como una escuela de 
vida, por la elección de las obras que se representaban; a muchos mayores dio satisfacciones, y a los 
jóvenes de entonces nos "marcó" con una visión de las cosas que, aunque visto ahora los jóvenes de 
hoy nos tildarán de atrasados, que más quisieran ellos que vivir con las ilusiones que presidían nues-
tras vidas." Aquestes emotives paraules són de: PLANELLS SEGURA, Mariano, "En el homenaje a 
D. Antonio Sancho", D. Antonio Sancho, 50 anys de presència en el poble d'Alaquàs, monogràfic 
núm. 1, Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, gener 1993, pp. 45-46. 

17 Vegeu: ESTEVE, Maria, "Los «Belenes» después de la guerra civil", Quaderns d'Investiga-
ció d'Alaquàs, 1987, pp. 80-91; i de la mateixa autora, "Escenificación de la Pasión de Cristo al aire 
libre", Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, 1992, p. 127, on es relaten, breument, tres representa-
cions de la Passió que tingueren lloc al pati del Convent durant els anys 1972, 73 i 74. 
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improvisat, ja que hi havia lloc i faena per a tots aquells que ho desitjaren; qui 
no, assistia de públic. Les escenificacions realitzaven, doncs, un doble paper, 
sociològic potser: eren font d'entreteniment i fòrum d'encontre local per als 
habitants d'Alaquàs. Això, quan no es portaven les representacions als pobles 
veïns18. 

En caure malalt i haver de retirar-se el senyor Josep Laborda, primer direc-
tor del "Patronato de la Juventud Católica", passà a substituir-lo Juan Alabau, 
actor destacat del grup teatral de la parròquia. Les actuacions teatrals, ara de la 
mà del nou director, continuaren in crescendo durant la postguerra. Fins que a la 
dècada dels anys cinquanta començà a decaure la seua activitat, en part, diuen, 
degut a l'incipient apogeu del cinema: "Las funciones de teatro se alternaban 
con proyecciones de películas para niños con un proyector de 16 milímetros que 
manejaba Miguel Cubells, gran aficionado y entendido en esta materia. Ya a 
finales de la década la actividad teatral había sido sustituida por la cinematográ-
fica"19. Amb això i amb tot, encara hi hagué algunes actuacions protagonitzades 
per membres del grup d'Acció Catòlica, encapçalats per Paco Martí Gil i per 
Francisco Planells, que representaren sainets valencians com "De rebot", 
"L'escaleta del dimoni" i "Pilar i Micalet", tot alternant-los amb altres de caste-
llans. 

Fins que el 1960, als locals de la Unió Alaquasense Musical i gràcies a 
l'empenta directiva de l'inesgotable D. Juan Alabau, es creà una nova compan-
yia de pràctiques teatrals amb antics membres del "Patronato de la Juventud 
Católica" i nous jóvens amb vocació dramàtica. El grup acabat de formar passà a 
denominar-se "El Teatret", en memòria d'aquell humil local del carrer sant 
Hipòlit on tingueren lloc les primeres representacions teatrals de la postguerra. 

4. "La Sorpresa", del 1947 

Com és tradicional a Alaquàs, l'any 1947 un grup d'onze jóvens d'edats 
compreses entre els vint i els trenta anys, i entre els quals es trobava Mariano 
Planells, preparaven la festa per al Santíssim Crist de la Bona Mort. És difícil 
saber de qui va sorgir la idea, però, capficats en el major maldecap que té qual-
sevol clavaria, arreplegar diners, varen pensar que no estaria gens malament 
representar una obreta de teatre i destinar els beneficis a la Festivitat. No és que 
varen optar per fer ells mateixos d'actors, i així estalviar diners i augmentar la 
festa, sinó que fins i tot un d'ells, Mariano Planells, amb algunes inquietuds cul-
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18° Llegiu el testimoni de Pura Besó Peiró que participà, en el 1931, en la representació d'un 
Betlem a Aldaia: SORIANO BESSÓ, Josep M., op. cit., pp. 74-75. 

19 ALABAU, Juan, op. cit., p. 124. 



turals i les lectures que l'època li permetien, va agafar l'encàrrec d'escriure 
l'obra que tots junts havien d'escenificar. 

Segurament, sense el solatge teatral que, com hem vist, des de feia anys 
amerava Alaquàs —el local, el "Patronato", les obres ja representades— i 
l'ambient que per necessitat s'havia de respirar, mai no hauria estat possible 
escriure i representar una peça teatral on tots els elements, des del text dramàtic 
fins als actors, el públic i el local, quedaren reduïts a l'àmbit d'Alaquàs. Com 
que les condicions, però, hi eren favorables, la funció —una única funció— es 
portà a terme; i amb èxit, segons les informacions que ens han arribat. De 
manera que el 12 de gener de 1947 es representava al "Teatret" d'Alaquàs (local 
del "Patronato de la Juventud Católica" ubicat al carrer sant Hipòlit, com ja 
sabem) l'obra teatral "La Sorpresa", original de Mariano Planells Segura. 

"La Sorpresa" s'estructura en dos actes, corresponents a la reproducció de 
dues juntes fictícies de clavaris, esdevingudes en el mateix curs en què va ser 
representada l'obra. L'espai que s'hi recrea és la casa del clavari major, on sem-
bla que tenien lloc les reunions de la clavaria els divendres a les nou de la nit, i 
entre totes dues hi transcorre una setmana de temps. El primer acte representa 
una reunió típica de jóvens amb ganes de festa i poc diners. Cal repassar comp-
tes: rifes, loteries i quotes. Hi ha, no obstant, lloc per a les bromes, intervencions 
desenfadades i tocs d'humor que van marcant el paper de cadascun dels perso-
natges; tot plegat reprodueix, amb prou fidelitat, l'ambient propi d'una qualsevol 
colla de festers que, fins i tot en el supòsit que mai no hageu organitzat cap festa, 
no vos costarà molt d'imaginar. És en aquesta reunió, però, on el clavari major 
proposa realitzar una funció de teatre. Després dels estira i afluixa normals i de 
les reaccions disperses, queda aprovada la proposta i es convoca, amb sopar 
inclòs, una nova junta per al divendres següent, on hom discutirà amb més 
paciència la qüestió teatral. Al final es descobrirà que eixa peça que es programa 
és precisament la que s'està representant, l'argument central que ha servit a 
Mariano Planells per a estructurar la seua creació; de manera que ens trobem 
davant d'una obra metaliterària. Cal, per aquest cantó, remarcar l'esforç imagi-
natiu de l'autor per a aconseguir una obra popular, bastida amb arguments de la 
realitat, i a la vegada original. Però no patiu, que enseguida arribem. 

La segona junta —segon acte— s'inicia amb el sopar ja avançat. Una 
vegada finalitzat, comença a tractar-se el tema del teatre. Fins que en un moment 
determinat es presenten en casa uns músics que parlen castellà (cosa que els 
marca i que dóna a entendre que són forasters) i amb els quals havia contactat un 
dels clavaris perquè amenitzaren la vetlada teatral. Els fan entrar i els demanen 
que toquen un poc, per veure si el repertori agrada. Els músics comencen a tocar 
i és ací on, de manera molt sàvia, s'intercala la part musical que acompanya la 
dramàtica. Al cap d'una mitja hora, els músics es retiren i la funció es dóna per 
acabada. Només falta una cosa, la sorpresa que té preparada un dels clavaris, 
Mariano, i és precisament mostrar-los l'obra que tots acaben de representar i que 
ell amb tant de gust ha escrit. A ell correspondrà, doncs, recitar el final. 
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L'obra està escrita en vers. En versos de vuit síl·labes que pretenen agru-
par-se de quatre en quatre. Ni una cosa ni l'altra, però, no sempre s'aconseguei-
xen. La rima és assonant i imprimeix una cadència i regularitat prou marcades 
que, si més no, doten la peça teatral d'una vivacitat i d'una agilitat discursiva 
que no s'hauria aconseguit en el cas d'haver estat escrita en prosa, i que sens 
dubte dóna peu, amb més rapidesa, a la rialla. 

5. Criteris d'edició 

L'edició de l'obra "La Sorpresa" que a continuació oferim, reprodueix el 
text que personalment féu circular, el 1987 i entre els amics, el mateix Mariano 
Planells, amb motiu del 40é aniversari de la celebració de la festa. M'ha estat 
facilitada amb molt de gust pel senyor Josep Maria Soriano, cosa per la qual li 
estic particularment agraït. Es tracta de tres fulls de paper reciclat, doblegats per 
la meitat i mecanografiats a quatre cares, més unes tapes de cartó fi color beix. 
A la portada, i a banda d'uns motius decoratius, es llig "La Sorpresa 1947-
1987". A la pàgina dos hi ha la reproducció facsímil de l'estampa que els clava-
ris varen imprimir per a celebrar la festa el 1947. Baix, escrita a màquina, es pot 
llegir la següent inscripció: "Durant la festa, als clavaris: Salvaor Tàrrega 
Pallardó, se li morí sa mare, Rosario Pallardó Paredes, el dia 8 d'octubre de 
1946. Aurelio Cervera Martínez, se li morí son pare, Aurelio Cervera Ferrer, el 
dia 27 de març de 1947. Josep Sena Aguilar, se li morí son pare, Pascual Sena 
Sena, el dia 1 de juliol de 1947. El Clavari que figura en primer lloc, no continuà 
la festa per la immediatesa de la mort de sa mare. Els dos següents, com faltava 
poc per a la festa, l'acabaren, encara que dolguts per la desparació dels seus 
pares". 

A la pàgina següent comença ja l'obra pròpiament dita amb dos paràgrafs 
d'introducció, el nom de l'autor, el repartiment dels actors i el lloc i la data en 
què tingué lloc la representació. Tot això encapçala la versió que ara reproduïm. 
No hi consta, però, el text copiat a la pàgina quatre, i que diu literalment: "En 
esta còpia realitzada en l'any 1987 es dedica un record-homenatge als clavaris 
difunts Salvaor Tàrrega Pallardó (9-3-52), Francesc Palop Martínez (3-6-60) i 
Josep Sena Santaperpètua (18-7-81). Descansen en la pau del Senyor". La resta 
de text, ha estat tot transcrit, ja que correspon a l'obra en qüestió. Només cal 
assenyalar que a l'última i penúltima pàgines, Mariano Planells va voler repro-
duir dues fotografies: la primera, del campanar de l'Assumpció i d'una de les 
torres del Castell, vistes des de la plaça del Santíssim; i l'altra, del campanar i de 
part del santuari erigits en honor de la Mare de Déu de l'Olivar. 

Els criteris seguits per a la preparació de la present edició han estat els 
següents: 

—En tot moment ha estat respectat el lèxic, l'ordre i l'estructura originals 
que l'autor va donar a l'obra. 

-19-



—Han estat rectificades les grafies incorrectes d'acord amb la normativa 
ortogràfica actual. 

—No s'han eliminat, però, els manlleus castellanistes, freqüents en l'ús oral 
del valencià. 

—El discurs castellà que conté l'obra queda indicat en lletra cursiva 

—Han estat normalitzats i corregits tots els signes de puntuació: accentua-
cions i apostrofacions incorrectes, comes, punts... 

—S'han mantingut les formes verbals pròpies del dialecte valencià, tot i 
que no estiguen acceptades per la normativa. 

—S'ha regularitzat la confusió de vocals àtones. 

—S'ha mantingut 1'elisió de la -d- intervocàlica en els casos en què aquesta 
es produeix. 

Finalment, voldria manifestar la meua satisfacció davant la possibilitat de 
traure a la llum aquesta peça de don Mariano mitjançant aquest estudi que crec 
haver realitzat amb, si més no, la mateixa joia i entusiasme amb què ell va 
escriure l'obra. Ha estat per a mi una complaença, i quede agraït amb totes aque-
lles persones que m'han facilitat el treball —familiars, amics i editors de Qua-
derns, principalment—, poder contribuir amb una humil aportació (i aquest és 
l'esperit que em guia) a la recuperació del record i la memòria dels hòmens i les 
obres que han protagonitzat la història del nostre poble. 

LA SORPRESA (1947) 
Escenificació de dos juntes dels "Clavaris del Cristo" de l'any 1946/47, en 

les què prengueren part tots ells com a actors, i el germà del clavari major, al 
què li diem "el Nano". No actuà el xiquet-clavari, Viçantet Tàrrega Escribà, per-
què sols tenia tres anyets i mig. 

En la primera junta que se representa se proposà fer una funció de teatre, i 
en la segon —que era una junta-sopar—, s'aprovà fer la dita vetlà de teatre; 
acudí a esta junta una orquestina, com a prova, per a, en cas de que agradara, 
vindre a tocar el dia de la funció. 
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L'escrigué: Marià Planells Segura 
Repartició (per orde d'aparició en escena): 
El Quinqui Josep Sena Aguilar 
Sena S Josep Sena Santaperpètua 

El Xato............................ Manolo Aguilar Laborda 
Aurelio Aurelio Cervera Martínez 

El Carboner Francesc Palop Martínez 

El Conillo Vicent Ferrís Palop 
Mariano Marià Planells Segura 

Julio Juli Palop Montesa 
Llorenç Llorenç Palop Garcia 

Boscà Francesc Boscà Roselló 

Domingo Diumenge Medina Palop 
El Nano Josep Ferris Palop 

Se representà, per primera i única vegada, en el "Teatret" d'Alaquàs el dia 
12 de gener de 1947. 

* * * 

Una habitació que representa la casa del Clavari Major, a on se celebren 
les juntes cada setmana. 

Un rellotge al fondo, cara al públic, que marca les vint hores i cinquanta 
minuts; cadires en escena, una perxa o cadira gran que la suplixca, i a un costat 
una taula; al voltant d'ella se sentaran els Clavaris quan la col·loquen al mig. 

Entra en escena Mariano i después de llevar-se l'abrigo i mirar al rellotge 
entra en acció. 

Mariano. Pues Senyor, ja estem ací. (transició) 
Açò de voler fer festes 
sense dispondre de temps 
per tindre el nom de Clavari, 
me porta molt desinquet. 
Ahir, apuntar Cofrades, 
de [v]esprà, Rosari en la Iglésia, 
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hui, Rosari de Difunts, 
ara a les nou, la junteta. 

I el voler en tot complir 
sense cap multa pagar, 
me fa sempre anar al trot 
no podent ni festejar. 

I p'a postre, este rellotge 
que té el Clavari Major, 
igual s'adelanta un quart, 
que s'atrasa sense por. (transició) 

Estos Clavaris no vénen, 
ni el Major està hui en casa 
i si tarden un ratet, 
de pagar ningú s'escapa, (ruidos. Se sent gent) 

Ja deuen d'estar venint 
se sent molt de rebombori, 
i això és senyal manifesta 
de que vénen els Clavaris. 

Entren el Quinqui, Sena S., el Xato, Aurelio, el Carboner i el Conillo. 

Tots. Bona nit. 
El Quinqui. Ja ham aplegat. 
El Conillo. Estàvem fent propaganda, 

p'a vendre un quants numerets 
allà mitjant de setmana. 

Mariano. No patiu, esta rifeta 
són tot números venuts. 

El Carboner. Si no es tirem a l'arena 
lo que no en vendrem és u. 

Sena S. Què, Domingo no ha vingut? 
Aurelio. I Julio? El Botó tampoc? 
El Conillo. ¡Ni Llorenç!, tot són ajudes 

p'a, en la "cordà", fer més foc. 
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El Quinqui. Quan tu pagues, no te rius. 
El Conillo. Això se diu "amor propio" 
Sena S. Això lo que és, és gastar-se 

tots els diners dels aforros. 

(entren Julio i Llorenç) 

Julio. Quin hora és? 
Llorenç. Ja ham fet tard? 
El Carboner. Encara no, i poc vos falta. 
Llorenç. Per vindre ací no he sopat. 
El Xato. Este hui té poca gana. 

(entren Domingo i Boscà) 

Els dos. Bona nit. 
El Conillo. Què tal, compadres? 
Boscà. (senyalant el rellotge) 

En un moment més ja estava. 
El Conillo. Senteu-se, que hui tenim 

assumpts de molta importància. 

El Xato. Lo de sempre, fer diners... 
posar al corrent les quotes... 

El Conillo. Si voleu saber lo que és, 
no tardareu moltes hores. 

Boscà. Són les nou i tres minuts. 
Sena S. Ja ha parlao el Secretario. 
Domingo. Posem la tauleta al mig? 
Julio. Va, senyor Depositario. 

(s'alcen els dos, posen la tauleta al mig, i s'assenten tots al rededor d'ella) 

El Conillo. S'obri la sessió, senyores; 
la junta de hui va a ser, 
p'a tratar lo de la Junta, 
i un atre assumpt d'interés. 

Mariano. La rifa és assumpt molt clar, 
en aixir a fer la "volta" 
i acabar els que mos queden... 

Julio. L'assumpt és cosa nostra. 
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Domingo. 
El Carboner. 
Aurelio. 
Mariano. 

Boscà. 

Tots a cor 
El Conillo. 

Si això està clar, cotitzem. 
Tu mai mos deixes tranquils. 
Qui més ne té, més ne vol. 
!Xe no! És que vol complir. 

(Boscà, arreglant-se els papers) 

En marxa; Ferris, Aguilar, Planells, 
Sena Aguilar, Llorenç, Palop, 
Cervera, Palop Martínez, 
Sena l'atre, Medina i jo. 

En total, onze durets 
Rosari del dia u, 60'65 
del dia 4, 54 
i del dissabte, 50'25 

Rosari de la Iglésia,...... 60' 10 
Venta de la Rifa, 400 
De multes, 75 
I tot, set-centes pessetes. 

Ja descomptats els cinc duros 
que a Cafís se li pagaren 
el diumenge pel matí 
per la rifa dels Iguales. 

(dirigint-se a Domingo) 

Tin els diners que resulten 
i el recibo firmant vés, 
puix vol dir el Majoral, 
un assumpt que és d'interés. 

Vinga va, comença, digues. 
L'assumpt és el que seguix: 
com diners volem guanyar, 
una funció de teatre, podríem representar. 

El Xato. 
Domingo. 

Una funció? 
I els actors? 
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Llorenç. 
El Conillo. 

Llorenç. 
El Conillo. 

Boscà. 
El Xato. 
El Carboner. 
El Quinqui. 

Domingo. 
Julio. 
Sena S. 
El Carboner. 
Aurelio. 

Mariano. 

Qui la tenia que fer? 
¡Qui té que ser! Els Clavaris, 
mosatros i ningú més. 

Xe, no se fiquem en bucs. 
No t'amedrantes, ¡palleta! 
Que serà alguna mort d'hòmens 
el fer una funcioneta? 

Jo pense igual que Llorenç. 
Puix jo dic que es deu de fer. 
Això no té cap ni peus. 
Jo vaig contra el Carboner. 

No se'n farà. 
Que se'n faça. 
Ma que sou discutidores. 
És obligar-mos a molt. 
Pareixeu tots peixcaores. 

¡Silenci! Feu el favor, 

Aurelio. 
Mariano. 

El Conillo. 
Sena S. 
Mariano. 

si d'açò el poble s'entera, 
algú de vosatros creu, 
que mos donarà una perra? 

No se deixeu arrastrar 
prompte per la passió. 
Sereneu-se i raonem 
algo sobre la funció. 

Tu també vols que ne fem? 
Jo ni proteste ni vullc, 
lo que passa és que em sap mal, 
que per tan poca importancia, 
armem ací un "dos de maig". 

Entonces... Com ho aclarim? 
Votació podríem fer. 
Açò devem raonar-ho, 
per a quedar tots contents. 
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El Quinqui. 
Aurelio. 
Mariano. 

El Xato. 

El Conillo. 

Llorenç. 

Mariano. 

Domingo. 

El Quinqui. 

El Carboner. 
Boscà. 
El Conillo. 

Julio. 

El Conillo. 

Vaja pues, comença tu. 
Ja vorem qui ho aclarix. 
No és impossible, voreu 
com l'assumpt se decidix. 

Si una funció de Teatre 
férem i quedàrem mal, 
què diria tot el poble 
d'estos Clavaris d'enguany? 

¡Xe, que diguen lo que vullguen! 
L'assumpt és fer-se en diners. 
I después, què? que mos pelen 
les dones i hasta els xiquets? 

Penseu en tranquil·litat, 
la recaudació és segura, 
però tenim que ficar 
voluntat i cara dura. 

Puix, xe, provem; voluntat 
no veig jo que en faça falta. 
Lo que toca a "cara dura" 
no crec que ningú mos guanya. 

Tira puix, avant el carro. 
Per mi feu lo que vullgau. 
Volent els que no volien, 
lo del Teatre està clar. 

Tots conforme? 

(a cor, contesten que sí. Tots d'acuerdo) 

Entonces tu, Secretari! 
Senta en acta, molt claret, 
que per al pròxim dilluns 
una funció ensayarem. 
¡Clavaris! Pot continuar 
l'orde de la reunió. 
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Llorenç. 
Domingo. 

Tratem hui lo del sopar? 
¡Xe, que tio més fartó! 

Llorenç. Fartó? Si és per l'harmonia, 
jo no ho fas pel menjar, 
con poquito que ne sobre 
jo ja estic acontentat. 

El Xato. 
Aurelio. 

És clar. Ell té poca gana. 
¡Si menja més que el rovell! 
En l'últim sopar que férem 
menjà lo menos, ¡per tres! 

Llorenç. No me fiqueu mala fama, 
que ací hi ha qui fent-se el "Quelo' 
menja tant o més que jo 
i es queda tan campejano. 

El Quinqui. 

El Conillo. 

Domingo. 
Boscà. 
Sena S. 
Llorenç. 
Mariano. 

El Carboner. 
Aurelio. 
El Conillo. 

Sena S. 

Julio. 

Deixeu-se de cavilejos 
i tratem lo del sopar. 
Puix caminant, que el temps passa 
el vi, qui el té que pagar? 

Jo el pague, que estic en turno. 
Jo les olives. 
Jo l'oli. 
Jo un bon grapat de fesols. 
Puix jo faré l'all-i-oli. 

Les postres les pague jo. 
Jo duré una botelleta. 
No se parle ja res més 
que està la juerga completa. 

Puix xe, per al dilluns que ve 
tindrem molta ocupació. 
És de veres, el teatre, 
la junta i el "soparot". 
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Mariano. Si tots sou del meu paréixer, 
lo que se podria fer 
és convocar una junta 
per al divendres que ve. 

El Xato. Crec que estàs molt acertat. 
El Quinqui. Jo conforme. 
Julio. És lo millor. 
El Conillo. Puix p'al divendres sopar, 

i parlar de la funció. 

(Mutació) 

En escena, una taula gran al mig i sentats al voltant d'ella els Clavaris, 
acabant de sopar. 

El rellotge marcarà les vint-i-dos hores i trenta minuts. Sobre la taula, el 
morter de l'all-i-oli, gots, pitxers, alguna botella de vi i de licors, i dos cassoles 
que seran les dels fesols. En un rincó, una tauleta i sobre ella una botija. 

El Conillo. 
El Quinqui. 
Llorenç. 
El Carboner. 

Llorenç. 
Sena S. 

Julio. 

El Quinqui. 
Boscà. 
El Quinqui. 
Mariano. 

Domingo. 

El Conillo. 
El Quinqui. 

Vaja all-i-oli ben fet. 
I un vinet que és superior. 
Vaja fesols ben bollits. 
Vaja tio menjaor. 

Ja estic atra vegà al mig? 
Tu menja i no faces cas, 
que al "dir" no li feren casa 
i sempre dormia al ras. 

Van les postres? 
(s'alça Llorenç i les duu) 

(llançaet) ¡posa'm vi! 
Lo menos t'has fet nou gots. 
¡Xe, fica-me'n mig gotet!! (se nota "calentet") 
Ma que te durem al coll!! 

Hora i mitja estem sopant 
i res s'ha dit del teatro. 
Enseguida parlarem... 
(prou xispat) ¡ ¡Xe fica' m vi, moniato!! 
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El Conillo. (dirigint-se a Mariano) 
Què tens vist de la funció? 

Mariano. 

Sena S. 

Mariano. 

Domingo. 

El Quinqui. 

Mariano. 

El Conillo. 

Mariano. 
El Carboner. 
El Nano. 

He llegit "Baix la Figuera", . 
"Per voler ser consejal", 
"La oca", "Pulmonia triple", 
"Per dependre el castellà", 

"El vecino del tercero", 
"Una limosna por Dios", 
també "El llop de la murta", 
i hasta "El crimen misteriós". 

De totes, les que m'agraden, 
suponent que pugam fer-ho, 
és: "Una limosna por Dios", 
i "El vecino del tercero". 

¡Quin patracol de funcions! 
Totes eixes has llegit? 
I si no n'he llegit més 
és perquè no ne trobí. 

I creus tu que en "La llimosna" 
i eixa que dius "del veí" 
tindrem un èxit mitjà? 
¡¡Xe ninot!!, ¡¡Posa'm més vi!! 

(flamenco per lo begut) 

Tot dependix de l'acert 
que tingam en els "papers". 
I del "meneo" en taquilla, 
que l'èxit són els diners. 

(entra El Nano un poc despistat) 

Què hi ha, Nano? 
Què se busca? 
Res busque. Duc un recao. 
Uns hòmens en instruments 
pregunten per LOS CLAVARIOS. 
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El Xato. 

El Conillo. 

El Nano. 

Un moment, ja no pensava 
i no vos havia dit 
que en una bona Orquestina 
jo quedí per a esta nit. 

Són uns músics que conec 
que toquen per afició 
i jo els digui que vingueren, 
en prova, p'a la funció. 

Que passen, no pergam temps 
que l'hora ja va passant-se'n. 
Entonces, ara al moment, 
estic dig[u]ent-los que passen. 

(entren un grup de músics en instruments sense estujos, per a simplificar el 
moment de l'actuació) 

Músic 1. Buenas noches. 
Músic 2. Dan permiso ? 
El Xato. Adelante. 
El Conillo. Passen, passen. 
Julio. Un gotet? 
Domingo. ¡Beguen un trago! 
Músic 1. ¡Qué Clavarios más amables! 

Músic 1. Como nos dijo Manolo, 
si gusta como lo hacemos, 
el dia de la función 
el Acto amenizaremos. 

El Conillo. 

Músic 2. 

Vostés toquen un poquet, 
tocates sèries o alegres. 
Si ho fan bé i és preu corrent 
és segur que s'ham d'entendre. 

Si ustedes nos lo permiten, 
como el tiempo nos apremia, 
sabiendo a lo que venimos 
comenzamos la "faena". 
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Mariano. Quan vullguen; si mos agrada, 
i valga la claritat, 
el dia de la funció 
vindran vostés a actuar. 

(s'alcen varios Clavaris, porten cadires per als músics, que s'acomoden, 
planten els atrils, fiquen en ells les partitures i comencen l'actuació, que durà al 
voltant de mitja hora complida; fon èxit la interpretació de "Islas Canarias") 

Sena S. 
El Carboner. 
Aurelio. 
El Conillo. 

Músic 1. 
Músic 2. 
Mariano. 

Està molt bé. 
Sí Senyor. 
Són vostés cosa admirable. 
Jo no entenc de tot açò 
i me pareix acceptable. 

Entonces... Qué nos contestan ? 
Satisface el repertorio? 
En nombre de los Clavarios 
digo que es algo notorio. 

Músic 1. 

El Conillo. 

Músic 1. 
El Conillo. 
Músic 1. 
Músic 2. 

El Chato. 
El Quinqui. 
Domingo. 
El Xato. 

Como ven ya se hace tarde 
y como han de decidir, 
con el permiso de ustedes 
al tranvía i a dormir. 

Com vullguen, si tenen pressa 
i se volen retirar 
demà els dirà Manolito 
d'este assumpt que és lo que hi ha. 

Pues señores, complacidos. 
Tant de güst "en conocerlos" 
A sus órdenes, Juan Pala. 
Dispongan de Pedro Pelos. 

(se retiren tots els músics) 

Què vos pareix la parella? 
Llevant del nom, tot m'agrà. 
Per mi, xe, sí que vindrien. 
Entonces, què els dic demà? 
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Mariano. Si tots esteu en acord, 
pot dir-los l'amic Xato 
que p'al dotze de gener 
tocaran en el Teatro. 

Tots a cor 

Llorenç. 

Mariano. 

Boscà. 
Aurelio. 

El Conillo. 
Mariano. 

Sí, sí, conformes. 

Ja no mos queda res més 
del Teatre que parlar? 
Per mon compte una sorpresa 
jo vos volia ensenyar. 

De què tracta? 
Què és això? 

(per uns papers que Mariano té en la mà) 
Que has firmat algun contrat? 
Vos ho dic en dos paraules 
i així l'assumpt queda clar: 

El Quinqui. 

El Conillo. 
Mariano. 

Mariano. 

quan la funció ja s'acabe 
i res mos quede per dir, 
del públic que allí assistixca 
se deguem de despedir. 

(senyalant els papers que té en les mans Mariano) 
I això què és, la despedida? 
També te vols despedir? 
Si voleu aixir de dubtes 
al punt la vaig a llegir. 

Despedida 

Públic volgut i apreciat 
que ací hui s'ha reunit, 
en nom de tots els Clavaris 
els quede molt agraït. 

Un crit sincer i entusiaste 
d'apreci i agraïment 
soltem a cor els Clavaris 
per a tots els concurrents. 
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Per als que han sabut sentir 
d'este poble el palpitar 
i en ajuda p'a una festa 
gustosos s'han congregat. 

Satisfacció gran seria, 
completa per als "festers", 
que tots contents se quedaren 
per lo que bé o mal hem fet. 

Si ha estat bé, tot és la sort, 
que facultats no en reunim; 
i si ha estat mal, dispensen, 
pues... quina culpa tenim? 

Solament el recaudar 
uns quants bitllets de vint duros 
mos han impedit pensar 
que es ficàvem en apuros. 

En estes i arres patranyes 
els Clavaris se fiquem, 
p'a que el dia de la FESTA 
quede el poble ben content. 

Solament me queda dir-los 
dels Clavaris un recao, 
si s'han quedat satisfets 
tiren a l'aire UNS APLAUSOS. 

Teló 
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