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7.
SAMENVATTING
De toneelstukkendie in de canon zijn opgenomen- en die nog steedsworden gelezenen
bestudeerd- zijn niet altijd die stukken waar het publiek uit een bepaaldeperiode het
liefst naar ging kijken. Dat geldt ook voor de latere negentiendeeeuw. Tot de canon
behorendeauteurs als Echegaray,Dicenta en Galdós konden zeker niet bogen op de
overweldigendebelangstellingdie het publiek aan de dag legde voor de meer populaire
jarenlangvolkomengenegeerdzijn.
toneelvormendie door de literatuurgeschiedschrijving
Zo is het niet overdreven om te zeggeÍ dat in de laatstedrie decenniavan de negentiende
eeuw het Madrileense theaterlevenvrijwel volledig gemonopoliseerdwerd door de
zogehetenteatros por horas. Dit zijn theaters waar in plaats van de gebruikelijke,
avondvullendevoorstelling (een lange zit van zo'n vier à vijf uur) verschillendekorte
voorstellingenvan hooguit één uur werdengegeven.
Het repertoire van deze theaters met íunciones por horas (uurvoorstellingen)bestond uit
komischeeenaktersmet of zonder muziek, en wordt veelal aangeduidals género chico.
Género chico is in feite niets anders dan een verzamelterm voor de talloze stukken die
werden opgevoerd in de teatros por horas. Het totale aantal stukken dat in de teatros por
horas is opgevoerdkan, bij gebrek aan exactecijfers, slechtsgeschatworden, maar dat
het er veel waren lijdt geen twijfel. Alleen al voor de bloeiperiode1890-1900wordt het
aantalopgevoerdestukkengeraamdop zo'n 1500!
In dit proefschrift worden vijftien van de bekendste género c/rico-stukken aan een
gedetailleerdeanalyse onderworpen. Daarbij worden ook de voorstellingenbetrokken
waarvoor deze stukken tot uitgangspunthebben gediend. Teneinde inzicht te bieden in de
semiosisvan de stukken in kwestie, wordt in 2.1 een beeld gegevenvan de sociaalculturele context waarin zij tot stand kwamen. Hier wordt ook nader ingegaan op de
Spaanse Restauratie-maatschappij(1875-1923) waarmee het género chico tijdsmatig
grotendeelssamenvalt en onmiskenbareideologischebanden heeft. De Restauratiemaatschappijis het voorwerp van tal van verwijzingen in de stukken, die zonder een
gedegenkennisvan dezeperiodeniet te begrijpenzijn. Tevenswordt de ontwikkelingvan
eeuw geschetst.Daarnaastwordt
zowel het toneelals het muziektheaterin de negentiende
een gedeeltevan dit hoofdstuk besteedaan verschijnselenwaarmee het género chíco een
duidelijke intertextueleband heeft, zoals het costumbrismoen het realisme. Het hoofdsruk
wordt besloten met een overzicht van de toneelvormenwaarin het género chico in haar
nadagenuiteenvalt. ln 2.2 worden de conditiesonder de loep genomenwaaronderde
stukken worden geproduceerden gerecipieerd.Deze voorwaardenworden bepaalddoor
het systeem van uurvoorstellingen in de niet-gesubsidieerdeen op commerciële leest
geschoeideteatros por horas. Ook wordt aandachtbesteedaan de auteurs en componisten
die de stukken produceerden; aan de acteurs, decorontwerpers en anderen die zich
beroepshalvebezighieldenmet het op de planken brengenvan de stukken; en tenslotteaan
die de voorstellingenkwamenbijwonen.
de toeschouwers
Gezien de grote gelijkenis tussenverschillendestukkenuit het corpus - en meer in het
algemeentussen talrijke sfukken in het género chico - is in dit proefschrift op basis van
zowel formele als thematischecriteria een onderverdelingin subgenresaangebracht,zoals
het sainete, de revu, de parodie en d,ezarzuela. In hoofdstuk 3 worden de stukken uit het
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corpus groepsgewijs geanalyseerd.In 3.1 worden zes 'Madrileense' sainetes onder de
loep genomen: La canción de la Lola (Vega/Chueca, Valverde, 1880); De Getafe aI
paraíso o la familia del tío Maroma (Vega/Barbieri, 1883); La verbena de la Paloma
(Vega/Bretón, 1894); La revoltosa (l-6pez Silva, Fernández Shaw/Chapí, 1897); Agua,
azucaillos y aguardienre (Ramos Canión/Chueca, 1897); EI santo de la Isidra
(Arniches/Torregrosa, 1898). 3.2 richt zich op de rew La Gran Vía (P&ez y
GonzálezlChueca,Valverde, 1886) en in 3.3 staat de parodie El dtilo de Ia Africana
(Echegaray/FernándezCaballero, 1893) centraal. 3.4 bestaat uit de analyse van zeven
zarzuelas, die op hun beurt gegroepeerd worden tot historische zarzuelas, regionale
zanuelos en komische zarzuelas. Tot de geanalyseerdehistorische zarzuelas behoren
Cádiz (Bv9os/Chueca, 1886), El tambor de granaderos (SanchezPastor/Chapí, 1894),
La viejecita (Echegaray/FernándezCaballero, 1897). Tot de regionale zarzuelas behoren
Gigantes y cabezudos (Echegaray/Fernández Caballero, 1898); l^a abgrta de la huena
(García Alvarez, Paso/Chueca, 1900) en La Tempranica (Romeallimênez, 1900). Als
komische zanuela wordt La marcha de Cádiz (Lucio, García Alvarez/Q.Valverde 1896)
bestudeerd. Ondanks de onvermijdelijke osmose tussen de kenmerken van de groepen
stukken, heeft de analyse per subgenre het mogelijk gemaakÍ om steeds weer nieuwe
aspectenvan het género chico te belichten. Het género chico is, zoals wel is gezegd, een
wereld op zich, en die wereld is buitengewoon rijk geschakeerd.De verheerlijking van
Madrid in het sainete, de revu als tocht langs de 'moderne' verworvenhedenvan het eindnegentiende-eeuwse
Spanje, de demagogievan het patriottisme in de historische zanuela
en het costumbrismevan de regionalezarzuela... De onderverdelingin subgenresstelt ons
ook in staat een beeld te geven van de ontwikkeling van het género chico in de vier
decennia van haar bestaan. Terwijl de revu boordevol politieke toespelingen een
verschijnsel is uit de beginperiodevan het genre en typerend is voor het liberale klimaat
dat heerst na de 'Glorieuze' revolutie van september 1868, komt de regionale zanuela
veel later tot bloei, in de periode van politieke stagnatie tijdens de 'vreedzame
machtswisselingen'tussen conservatievenen liberalen. Voorafgaand aan de analyse wordt
een overzicht van de historische ontwikkeling van ieder subgenregeschetst.Aan de hand
hiervan kunnen relaties worden gelegd tussen deze subgenres en hun verschillende
antecedenten.Zo kunnen we, bijvoorbeeld, kanttekeningenplaatsenbij de wijdverbreide
opvatting dat de revu eetr modern, typisch negentiende-eeuwsverschijnsel is. De zo
kenmerkenderevu- of defiléstructuur typeert niet alleen bepaaldeliteraire vormen uit de
vroege Middeleeuwen, ook komen we deze structuur tegen in de eníremesesuit de Barok,
in de zogehetentonadillas de pasos en in de sainetes van een achttiende-eeuwseauteur als
Ramón de la Cruz.
Voor de analyse van de género cáico-stukkenuit het corpus is gebruik gemaakt van het
actantiëlemodel van Greimas dat door Ubersfeld [1978] en De Toro [1989] voor toneel is
aangepast.Het actantiëlemodel blijkt nog steedseen waardevol analyse-instrumentbij het
blootleggenvan de onderliggendestructuur van de stukken, hun doeltreffendedramatische
constructie, de boodschappendie ze willen overbrengen en de gedragsnoÍmen die ze
aanreiken. Wat betreft de ideologischecomponentvan de stukken, valt hun moralistischbelerende boodschap op, zeker wÍrnneer het gaat om sainetes en zanuelas. Het zijn
handig in elkaar Eezette stukken, die gebaseerd zijn op evidente en in de regel
manicheïstische tegenstellingen, en waarin die personages die de waarden van de
Restauratie-maatschappijpropageren (werk, gezin, eer, vaderland en een lange reeks
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meer) de functie van actantieelSubjectverlullen en altijd als winnaarsuit de bus komen.
Andere personages, die niet aan deze eisen voldoen - karikaturale en vaak groteske
personagesdie doen denken aan de personagesuit eerderevorrnen van het korte Spaanse
toneel- verwllen de actantiëlefunctie van Opponenten zijn de gedoodverfdeverliezers.
Voorbeeldenzijn 'ouwe snoepers' als Don Hilarión in La verbena de la Paloma en Don
Cleto in Códiz, waarbij dit laatste personagesook nog een slecht vaderlander is. Uit de
actantiële analyse komt verder ook het individuele karakter van de gerepresenteerde
handelingnaar voren. De Begunstigdevan de handelingis vrijwel altijd een individu, en
bijna alle Subjecten handelen in hun eigen belang. Een uitzondering vormt Cádiz, een
zaruuela waarin een individuele en een collectieve Begunstigde handig worden
gecombineerd.Gangbaaris echter dat we te maken hebbenmet een som van individuele
lotsbestemmingen.Het género chico is dan ook geen 'sociaal toneel' te noemen,
aangezienhet nooit gaat om een collectiefprobleemdat een collectieveoplossingvereist.
Een heel apart geval vormt de politieke of actualiteitenrevu,
waarin steedsweer sociale
misstandenen tegenstrijdigheden
aan de kaak worden gesteld.Het resultaatis dan ook
minder uitdrukkelijk conformistisch,moralistischen sentimenteel.
In vrijwel alle geanalyseerde
stukken zien we een sterke ideologischemanipulatie,die
zich niet alleen manifesteertop het niveau van de argumentatie,zoals blijkt uit de
actantiëleanalyses,maar ook op het niveauvan de representatie.
Dit komt tot uiting in de
akoestischeen visuele benaderingvan tijd, ruimte, decor, kleding en muziek. Zo maakt
de feestelijkesfeer waarin de stukken zich afspelen(tijdens een volksfeestof gewoon
tijdens de welverdienderust na het werk) het mogelijk om iedere vorm van sociale
decors van de sainetesverheerlijkeneen
ellende te verdoezelen.De pseudorealistische
preïndustrieelMadrid dat al niet meer bestaattegen het einde van de negentiendeeeuw,
wanneer de stad overspoeldwordt door immigranten, die als haringen in een ton in
huurkazerneswonen. Op dezelfde wijze wordt de realiteit in de historischezarzuelas
verdraaid. Uit de historischecontext - en in de stukkenuit het corpus gaat het om de
Onafhankelijkheidsoorlog
tegen de Fransen (1808-1814)die wordt gepresenteerdals
mythischeheldendaadvan het Spaansevolk - putten de auteursdie bestanddelen
die ze
nodig hebbenom op weinig subtielewijze de patriottischeen nationalistischegevoelens
van het publiek uit de Restauratie-maatschappij
aan te wakkeren. En evenzo worden de
verschillenderegio's waarin de regionale zarzuelas met al hun lokale folklore zich
afspelengetoondals onderdeelvan een centralistischen nationalistischproject. Kortom,
het zo opgehemelderealisme in de stukken is niet meer dan een mythe en met het zo vaak
ten onrechte gebruikte etiket 'documentaire waarde' moet uiterst voorzichtig worden
omgesprongen. Wederom vormt de politieke of actualiteitenrevueen geval apart. De
fragmentarische constructie met onderling verwisselbare tableaux, de allegorie en het
spektakel van de revu, mogen dan in mindere mate de illusie van werkelijkheid geven,
toch staatde revu, met haar kritische houding en haar openstellingvoor het nieuwe (in de
muziek, in mode en gewoonten...)waarschijnlijkminder ver af van de realiteit dan de
illusionistischesaineteseÍ zarzuelas.
visie in veel stukken,
De overduidelijkeideologischemanipulatieen de paternalistische
nemen niet weg dat het género chico in de eersteplaats een komisch genre is. De lach, de
humor en de vele grappen vormen, net als de muziek en de sentimentelenoot, de
belangrijkstedrijfveren voor het publiek om in de theatersplaatste nemen. De actantiële
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analyseshebben ons gewezen waÍIr we het komisch discours moeten zoeken: de talrijke
ingelaste komische segmentendie niets van doen hebben met het belerend-moralistische
kader van de stukken, de komisch-groteskepersonagesdie de functie van Opponent
vervullen in het actantiële model, bieden even zovele losse elementenvan een ludiek en
vrolijk discours dat het género chico verbindt met eerderegeffes. Uit de analysesvan de
stukken en de historische overzichten van de verschillende modaliteiten blijkt al dat het
género chico grote overeenkomsten vertoont met eerdere voÍïnen van het korte Spaanse
toneel wanneer het gaat om structuur, personages,ruimte...; overeenkomstendie niet in
de laatste plaats verband houden met de korte duur van de stukken. Maar het is met name
het komisch-ludieke discours dat het género chico n verband brengt de groep van korte
toneelgenresen met de carnavaleskevisie die vaak aan deze genres wordt toegeschreven
(bijvoorbeelddoor Oliva I19781)
'carnavalisering'
Als we als uitgangspuntnemen dat de bachtiniaanseterm
van toepassing
is op literaire vorÍnen (ook dramavormen)die de verschijnselendialogie, maatschappelijke
pluridiscursiviteit en parodistischezelfkritiek vertonen [Bachtin 1978], dan is het género
chico een gecarnavaliseerdgenre.
ln het género chico manifesteert het dialogisch principe zich doordat op verschillende
wijze getracht wordt de naadloze eenheid van de monologische wereld te doorbreken.
Door het opnemen van heterogeen en veelvormig materiaal wordt een - weliswaar
gecontroleerde - discontinuïteit gecreëerd. Het gaat letterlijk om ernstig-komische
stukken. Zo worden de geslotenhandelingenvan met narrrcsainetesen zanuelns, met hun
monologisch en serieus karalter en hun belerendeen conformistischeboodschap,telkens
weer onderbroken door een heterogeneserie open, ludieke en in hoge mate parodistische
fragmenten. Het gaat hier om fragmenten die niets of nauwelijks iets te maken hebben
met de handeling van de stukken, en die als parodistischeantilichamen het discours van
de stukken bekritiseren en aantonendat de natuurlijke en bijna mythische wereld in deze
stukken niets anders is dan een ideologischerepresentatie.
Zoals we hebben kunnen vaststellen, is het género chico, net als de overige vormen van
carnavaleskeliteratuur, in staat om andere geffes op te nemen en te gebruiken. Het
género chico vertoont een complexe intertextualiteit, zowel intra- als extraliterair. Het is
dan ook niet overdreven wanneer we stellen dat de género cáico-stukkeneen veelzijdige
weerslagvan hun tijd geven.
De feestelijke sfeer waarin veel stukken zich afspelenen die als een verminkÍe vorm van
het carnaval kan worden beschouwd, vormt het kader voor een heel vertrouwde wereld
die uitnodigt tot ongedwongencontact en tot een gedrag en taalgebruik die de geldende
literaire norÍnen overschrijden. Zo gaatde polifone taal van het género chico, met de vele
registers, de enorme vitaliteit en de grote parodistischekracht de dialoog aan met het
serieuzetoneel uit de periode.
Het ludieke, parodistische element, dat in de dramatekstenduidelijk aanwezig is, komt
pas tot zijn volle recht in de multidimensionaliteit van de toneelvooÍstellingen.Vandaar
'totaaltheater' bij het
dat in dit proefschrift ook de voorstellingen van deze vonn van
onderzoekworden betrokken. De studie van de receptie van de stukken, aan de hand van
recensiesen teksten uit de periode, heeft ons waardevolle informatie verschaft over de
context van de opvoeringen en heeft ons in staat gesteld ons een beeld te voÍrnen van het
publiek dat naar deze voorstellingen kwam kijken: een kritisch en competentpubliek, dat
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varieerde van de lage
gevenbovendieninfon
grote vraag leidde tot
tijd die hun werd tot
'g'
matige werken, die
het spel van de acteul
anders dan een alibi
beantwoord aan het
volkskomiek. Deze vi
maken, maar imProvit
het publiek de scheic
daarbij altijd doelbem
teksten met veelal Pa
gordel. Door het clov
banden met het circus
komieken die door .
circusartiestendan va
de komische elemente

Zoals het gewaagdek
kader van de comedic
besloten binnen een '
moralistischeboodsch
stukken. Veel van de
doeleinden die bir
gerechtvaardigdzijn (
saat in de stukken on
ái"n"n als afleiding
Spaansesamenleving

De band die het gént
relatie tussenhet gén
is het Produkt van gt
publiek, een PoPula
bijzonder handig' en
'van onde
afkomstig
is zich te industria
consumPtie, vooruit
chico, die hun stuk
uitzondering van de
liberaal Politiek klim
en waarden van de l
stukken met hun mo
de pers worden ven
s$kken - en van de
steedsweer auteurs

varieerdevan de lagere middenklassentot leden van het koninklijk huis. De recensies
gevenbovendieninformatieover de wijze van produktieen opvoeringvan de stukken.De
grote vraag leidde tot de noodzaakom steedsweer met successente komen. In de korte
tijd die hun werd toegestaankonden veel auteurs echter niets anders produceren dan
matige werken, die 'gered' moestenworden door de muziek, een paar fraaie decorsen/of
het spel van de acteurs.Dit laatsteaspectis van groot belang. Veel libretto's zijn niets
anders dan een alibi voor het spel van een aantal geboren entertainers dat geheel
beantwoord aan het paradigma dat De Marinis [1988] heeft opgesteld voor de
volkskomiek.Deze virtuozen nemen soms niet eensde moeite om zich de tekst eigen te
maken,maar improviseren,vallen steedsweer uit hun rol en heffen door onderonsjesmet
het publiek de scheidslijntoneel-zaalregelmatig even op. Zij gebruiken hun lichaam
daarbij altijd doelbewustals semiotischmedium en combinerende vaak op zich al pikante
tekstenmet veelal parodistischegebaren,ook verwijzend naar lichaamsdelenonder de
gordel. Door het clowneskeoptredenvan de acteursvertoonthet género cftlco duidelijke
zich niet dat de género chicobandenmet het circus. Hoe vaak beklagende recensenten
komieken die door het publiek op handen worden gedragen, meer weghebbenvan
circusartiesten
dan van acteurs!Want het publiek, zo blijkt uit de recensies,apprecieerde
de komischeelementenevenzeerof meer dan de sentimentelehoogtepuntenin de stukken.
Zoals het gewaagdekarakter van het entremésuit de Barok wordt geneutraliseerddoor het
momentenvan het género chico
kader van de comedia,zo blijven ook de transgressieve
beslotenbinnen een conformistischkader dat de statusquo volledig respecteert,en de
moralistischeboodschaplaat de toeschouwergeen enkele vrijheid bij de receptievan de
grappendienen niet het ludiek vertier maar morele
stukken.Veel van de geënsceneerde
doeleinden die binnen de ideologie van de Restauratie-maatschappij
volledig
gerechtvaardigd
zijn (zoals 'je beloftennakomen'en 'andermansbezit niet begeren').Het
gaat in de stukkenom momentenvan geautorizeerde
en tijdelijke transgressie,die slechts
dienen als afleiding en uitlaatklep voor de dreigendeonderliggendespanningenin de
Spaansesamenlevingaan het eindevan de negentiende
eeuw.
De band die het género chico heeft met de carnavalesketraditie, nodigt ertoe uit om de
relatie tussenhet género chico en de volkscultuur nader te onderzoeken.Het género chico
is het produkt van geletterde auteurs die, in een poging contact te maken met een groot
publiek, een populaire toon en veel elementenuit de omgangstaalbezigen. Ze doen dit
'van bovenaf' opleggen, lijken in
bijzonder handig, en de mythen die ze
de stukken
afkomstig'van onderaf', uit het volk. Als expressievormvan een maatschappijdie bezig
is zich te industrialiseren, loopt het género chico, door de wijze van produktie en
consumptie, vooruit op een nieuwe massacultuur. De broodschrijvers van het género
chico, die hun stukken kostte wat het kostte in première wilden laten gaan, en met
uitzondering van de revuschrijvers die in de beginjaren hun voordeel deden met een
liberaal politiek klimaat, deinsdener niet voor terug om concessieste doen aan de normen
Dit blijkt uit de gesloten handelingenin de
en waarden van de Restauratie-maatschappij.
stukkenmet hun moralistischeboodschap,en uit de vele gevallenvan (auto)censuur
die in
de pers worden vermeld. Het is dan ook niet verbazingwekkend
dat de kwaliteit van de
stukken- en van de voorstellingen- te lijden heeft onder de grote vraag. Toch bleken er
steedsweer auteursin staatom heel originele stukkente schrijven,die op hun beurt weer
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als uitgangspunt konden dienen voor een lange serie, kwalitatief meestal veel mindere,
remnkes.
De bachtiniaanse invalshoek in dit onderzoek heeft ons in staat gesteld een aantal
bijzonder interessanteaspectenvan het género chico te belichten die dit genre deelt met
eerdere vorÍnen van het korte Spaansetoneel. De stukken lijken nu niet zozeer minder
moralistisch, maar wel duidelijk minder saai, en het wordt makkelijker om begrip op te
brengen voor de massieve aanwezigheid van het publiek bij deze toneelvorm die niet
zomaaÍ als 'vrolijk afval' kan worden afgedaan.
Dat het carnavaleskeelement vooÍleeft in het género chico wordt onderbouwd door de
observaties van Stallybrass en White [1986], die stellen dat het carnaval na de
Renaissanceniet verdwijnt maar gefragmenteerd, gemarginalizeerd, gesublimeerd of
onderdrukt wordt. Beide critici bieden bovendien een verklaring voor het immense succes
dat het género chico heeft bij de toeschouwersdie, hoewel ze afkomstig zijn uit alle lagen
van de maatschappij,voor een groot deel voortkomen uit de (kleine) burgerij. Stallybrass
en White verklaren de fascinatie van de burgerij voor haar 'low other' uit de wijze
waarop de opkomendeburgerij haar identiteit construeerde,namelijk door al het lagere te
minachten en uit het sociale leven te weren. Maar, aldus Stallybrass en White, wat in
maatschappelijkopzicht een randverschijnselis, neemt in de symbolischesfeer veelal een
centrale plaats in. Vandaar de fascinatie van de (klein)burgerlijke toeschouwersvoor de
volkswijken, de straatcultuur, het toneel, kortom voor alle kringen waarin hun 'low other'
zich bewoog.
Het género chico, dat met zijn vele facetteneen omvangrijk en heterogeenpubliek trok, is
een belangrijke ingang om de ideeën en representatieste vatten die circuleerden in grote
delen van de Restauratie-maatschappij.
Wanneer, als gevolg van een oververzadiging aan
stukken en het verlies van het contact met het grote publiek, rond 1900 de
onvermijdelijke neergang van het genre inzet, wordt het género chico chronologisch
opgevolgd door een hele reeks vonnen die beter beantwoorddenaan de situatie en de
vraag van het moment: het género ínfimo, het variété, het cuplé... voÍïnen, die in zeer
beknopte vorm humor, spektakel en erotiek combineren. Het género chico vormt niet
alleen de eerste stap op weg naar een nieuwe massacultuur (zoals, bijvoorbeeld, het
populaire lied), maar ook nemen toneelvernieuwersvan vóór 1936 in een aantal gevallen
bewust hun toevlucht tot elementen uit het género chico et eerdere vonnen van het korte
Spaansetoneel. In de dramastukkenvan auteurs als Federico García Lorca, Max Aub,
Pedro Salinas en Rafael Alberti laat deze traditie duidelijk haar sporen achter. En dan
hebben we het nog niet eens gehad over de esperpentosvan Ramón del Valle-Inclán, die
in zijn grillige representatievan Madrid heel die volkse en parodistischegénero chicowereld opneemt. En ook naoorlogse generatiestoneelschrijversmaken vaak gebruik van
de lach en de humor van het korte toneel (denk aan Francisco Nieva en Lauro Olmo),
terwijl onafhankelijke, hedendaagsegroepen als Els Juglars, Comediantsof La Fura dels
baus zich, net als het género chico, sterk maken voor het theater als schouwspel. Het
género chico is dan ook een zeer belangrijke schakel in de geschiedenisvan het Spaanse
toneel. Daarnaastis het género cftico essentieelvoor een goed begrip van de romans van
auteursals Baroja of López de Ayala, of de vroege stomme Spaansefilm.
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